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Indledning 
Det er tirsdag, lige inden frokost, skolens pædagogiske leder, Mads, står foran tavlen, hvor han er ved at 

gennemgå en række overheads, samtidig med at han forklarer forskellen mellem mobning og konflikter. Vi 

befinder os i formningslokalet på Fjordskolen i en mindre provinsby i Danmark, sammen med os er 15 

skoleelever fra 7. og 8. klassetrin, som er i gang med anden dagen ud af et tre dages uddannelsesforløb til 

elevmæglere. For lidt siden talte eleverne 16, men én har forladt rummet, da hun fortrød sin deltagelse, og ikke 

havde lyst til at være elevmægler alligevel. Dette giver et ulige regnskab, og Mads tager en hurtig beslutning og 

siger: ”Jeg tror, vi laver en hurtig omrokering blandt jer elevmæglere. Maya – hvis du går over til Fie…” Maya 

kigger på Marie, som er hendes nuværende makker, og laver ”store øjne”. Maya og Marie var begge tilovers, da 

der blev valgt makkere, og blev sat sammen i mangel af andre. De kendte ikke hinanden før, men har pjattet og 

snakket sammen det meste af formiddagen. Maries krop stivner, hun knuger sig sammen. Fie ”laver øjne” til 

Frederik (som sidder overfor hende). Idet Maja rejser sig, hvisker hun ”fuck”, og sætter sig over ved siden af Fie. 

Mads kigger ned i sine papirer og laver en repetition af, hvad en konflikt er, og hvordan den kan adskilles fra 

mobning. Mads siger: ”elevmæglerens opgave er todelt: i frikvarteret er det ikke en teknik, men I er som det 

menneske, den person I er, I er jer selv, men i mæglingen... her er det et system, med regler og retningslinjer. 

Det vigtigste er, at I bruger jeres personlighed, jeres vilje og lyst til at hjælpe. Allervigtigst er at holde øjenkontakt, 

at udstråle: ”jeg vil jer gerne – jeg vil gerne hjælpe jer”. Det vigtigste er at være til stede som mennesker”. Marie 

falder mere og mere sammen i kroppen, hun har hånden for sin mund, siger ikke noget. Mads gennemgår 

faserne i mæglingsprocessen, og giver eksempler på sprogbrug: ”lover du…”, ”vil du prøve…” Marie sidder nu 

nærmest og gemmer ansigtet mellem sine hænder, jeg kan høre, at hun snøfter… Mads gennemgår fortsat 

mæglingens faser. Nu kigger alle elever ned eller ud i luften. Fies mundvige vender nedad. Marie gemmer stadig 

det meste af ansigtet mellem sine hænder, jeg kigger på uret: hvor længe har Marie siddet sådan? 

[Observationsnoter: 207-223] 

  

 

En iagttagelse vækker undren 

Ovenstående situation udspiller sig på anden dag på mit feltarbejde på Fjordskolen. Situationen gør et stort 

indtryk på mig, den vækker følelser af medlidenhed med Marie, undren over, at de andre elever og den 

pædagogiske leder ikke reagerer på Maries stille sammenbrud1, og jeg bliver nysgerrig og fanges af det dobbelte 

i, at den pædagogiske leder, Mads, underviser i konflikter for elevmæglergruppen, og samtidig tilsyneladende 

ikke ser det, som udspiller sig i samme gruppe lige foran ham. Situationen får betydning for mit fokus gennem 

resten af feltarbejdet, jeg bliver nysgerrig på Marie og relationerne omkring hende, og Marie kommer til at være 

den centrale figur2, hvor omkring jeg foretager min undersøgelse.  

                                                 
1 Når jeg skriver sammenbrud, er det i den forståelse, at Marie knækker sammen i kroppen og begynder at græde, det ser 
jeg som noget, der krakelerer, der bryder sammen.  
2 Jeg bruger figurbegrebet, inspireret af Staunæs (2004: 23) til at understrege, at det ikke er Maries som person, hendes 
essens, jeg er nysgerrig på, men måden hun fremtræder og bliver til situationelt og kontekstuelt. 
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Før jeg mødte Marie og de andre aktører på Fjordskolen, var udgangspunktet for dette speciale en undren og 

nysgerrighed i forhold til italesættelsen af fænomenet mobning i Danmark. Mobning er et hot politisk emne, og 

der findes en stor mængde publikationer om fænomenet. Ved et nærmere kig på nogle af de forskellige 

publikationer, fremtræder stor diversitet i de forskellige måder, vi tilbydes at forstå fænomenet. Mobning kan 

eksempelvis forstås som et overgreb, hvor de skyldige skal straffes (Olweus 2005), eller det kan forstås som et 

udtryk for dårlige relationer, som gennem et positivt fokus og arbejde, kan vendes til en ”udviklingsmulighed for 

gruppen” (Hertz 2006). Diversiteten i forståelsen af mobning var det, som først vakte min nysgerrighed i forhold til 

de antimobbetiltag, skoler igangsætter. Tiltag, jeg anser som betydningsfulde, idet de tilbyder forskellige 

strategier, der udpeger forskellige aktører, legitimerer forskellige handlinger og (gen)skaber praksis på bestemte 

måder. At valget faldt på elevmægling skyldes, at jeg greb den åbning, der viste sig for mig, da Fjordskolen 

indvilgede i at lukke mig ind i deres projekt. Mødet med Marie og de andre på skolen retningsgav min undren til 

selve konstruktionen af fænomenet mobning og konstitueringen af elevmægling. 

 

 

Konstruktions- og konstitueringsprocesser  

Med afsæt i Søndergaard (1996: 412) kan konstruktionsprocesser forstås som den gensidige formidling mellem 

individ og omverden, og beror på den antagelse, at fænomener er essentielt ukomplette, og at det kun er gennem 

forskelsrelationer til noget andet, at et fænomen fremstår som noget bestemt (Simonsen 1996: 47). Ved at sætte 

fokus på konstruktionsprocesser, spørges der til, hvorledes subjekter og fænomener gensidigt bliver til og 

tillægges betydning. Betydningsdannelse forstås som en kontekstuel, situationel og relationel proces, og 

forståelsen af ex. mobning er i denne optik ikke noget, der er, men noget der til stadighed skabes, omskabes, 

forhandles og konstrueres, gennem den betydning fænomenet tilskrives og tillægges. Betydning og viden 

medieres i form af diskurser, dvs. måden vi taler om fænomener anses ikke som beskrivende deres essens, men 

som betydningssættende og konstituerende for, hvordan vi kan forstå fænomenet, hvilket lukker for andre 

forståelser (Jørgensen og Philips 1999: 138). At være mobber eller offer forstås ikke som noget, man er, men 

som positioner der kan gøres via dominerende begreber i ex. mobbediskursen. Elevmægling anses i denne optik 

ikke for en uskyldig metode, men som en teknologi, der gennem rationaler søger at ordne og styre verden og 

subjekter i en bestemt retning. Den førnævnte observation har vakt en specifik nysgerrighed i forhold til, hvad der 

sker på Fjordskolen, da elevmægling installeres, og hvilken betydning konstitueringerne har for Marie og Mads i 

indledningen. Dette har ført til følgende problemformulering for specialet: 

 

Hvorledes konstrueres mobning og elevmægling gennem implementering af elevmægling som 

antimobbeteknologi på en folkeskole i provinsen, og hvad skaber disse konstitueringer af dominerende 

rationaler og (u)mulige subjektpositioner? 
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Virkelighedskonstaterende versus virkelighedsreflekterende forskning 

Problemformuleringen er teoretisk informeret af poststrukturalistiske og socialkonstruktionistiske metateorier, 

hvilket gør, at jeg spørger ud fra det, som Staunæs og Søndergaard kalder den virkelighedsreflekterende 

forskningstilgang (Staunæs & Søndergaard 2005). Denne tilgang defineres i modsætning til den ontologisk 

baserede videnskabsopfattelse af, at fænomener går forud for og er uafhængige af sproget selv. I stedet kobles 

sprog, erkendelse og virkelighed snævert sammen, idet virkeligheden tænkes at blive medieret via sproget 

(Søndergaard 2005, Stormhøj: 2006). Sproget fremhæves således som konstituerende for ”virkeligheden”, idet vi 

via vores sprogbrug betydningssætter, hvad der er forskelligt fra noget andet, hierarkiserer og værdisætter 

fænomener, der ikke har betydning i sig selv, og derfor spørges der til legitimering og konstituering.  

 

Hvis jeg spurgte til, hvad mobning skyldes, eller om elevmægling virker, ville jeg iagttage ud fra den 

virkelighedskonstaterende videnskabstradition (Staunæs & Søndergaard 2005). Forskningstraditioner indenfor 

denne tilgang, ex. positivistiske, marxistiske eller kognitivistiske ville være interesseret i at forklare, afdække og 

beskrive kausale sammenhænge, og dermed (re)producere en genstandens selvfølgelighed: ”[D]et man ser, 

tages for givet” (Åkerstrøm Andersen 1999: 13, vil fremover blive refereret til som Å. Andersen). Hvis jeg var 

interesseret i en sådan erkendelse, kunne jeg have anvendt ex. en kritisk psykologisk tilgang, undersøgt 

elevmægling som en handlesammenhæng, og dermed som en objektiv betingelse for elevernes og lærernes 

handlemuligheder og deltagerbaner. Jeg ville i så fald være optaget af Maries muligheder for overskridelse af sin 

marginale position via deltagelse i den nye handlesammenhæng, og dermed ville fokus være på 

deltagelsesmåder og legitim- eller perifer deltagelse. Jeg ville have spurgt til de forskellige subjekters oplevelser 

af muligheder og begrænsninger for at fremanalysere deres handlerum, selvforståelse og begrundelser for 

deltagelse (Holzkamp 1998, Mørck 2006, Højholt 1996, Dreier 1999). Dette perspektiv kunne give viden om 

Maries forståelse af sine muligheder for overskridelse af sin marginale position, og det anser jeg også kunne 

skabe værdifuld viden, men nu går min undren på konstitueringen af elevmægling og mobning, og hvordan Marie 

forstås i det lys, og derfor vurderer jeg, at det valgte virkelighedsreflekterende perspektiv bringer mig bedst på 

vej.  

 

 

Forandringspotentialet 

At trække på den forståelse, at virkeligheden er konstrueret og konstitueret, er ikke det samme som at sige, at 

virkeligheden ikke findes. Effekterne af vores handlinger og forståelser er virkelige (Hammershøj & Petersen 

2001), ex. er smerten ved at opleve at blive ekskluderet meget virkelig, hvilket bl.a. kommer til udtryk i 

mobbeberetninger, såsom i bogen Tænk hvis det var dig. 21 beretninger om mobning (Strandgaard 2004). 

Søndergaard foretager en skelnen mellem det, hun kalder det universelle sandhedsbegreb og lokale diskursers 

magtfulde ”sandheder”, som subjekter trækker på, lever igennem og orienterer sig i forhold til, og dermed kan 

anses som værende socialt virkelige, forpligtende, og som skal forhandles med omhu og forsigtighed 

(Søndergaard 2000b). At skabe forandring handler om at skabe et godt nok snit (ibid. 1996: 26), der åbner vores 
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muligheder for at ”se”, dvs. fremviser konstruktionerne på nye måder. Jeg ønsker med dette speciale at skabe 

mulighed for at træde et skridt tilbage fra de dominerende fortællinger om mobning, som bl.a. kommer til udtryk 

gennem skolens mobbe-masterfortælling, og skabe en anden slags fortælling om, hvordan mobning også kan 

forstås. Via det gode nok snit forsøges at synliggøre konstruktionsprocesserne, og dermed hvordan virkeligheden 

konstrueres, legitimeres og opretholdes på bestemte måder.   

 

Mine ambitioner er ikke at kunne generalisere specialets analytiske pointer ud, da denne form for validitet trækker 

på den virkelighedskonstaterende tilgangs overbevisning om en stabil og objektiv virkelighed, som kan afdækkes, 

hvor ud fra resultaterne kan generaliseres ud. I stedet produceres et kundskabstilbud (ibid.: 84), hvilket samtidig 

indikerer, at dette speciale rummer én mulig version af virkeligheden, og validitetskriteriet for specialets kundskab 

er analyserammens forklaringspotentiale og den frugtbarhed, den vil være i stand til at skabe i form af nye måder 

at se virkeligheden på (Jørgensen & Phillips: 1999:133). 

 

 

Design samt mikro- og makroniveauet 

Udgangspunktet er taget i konkret levet liv, hvor jeg har interesseret mig for måder, forskellige subjekter forstår 

og tænker på, og hvordan de skaber betydning (Søndergaard 1996, Kofoed 2004, Staunæs 2004, Staunæs 

2007). Dette blev i første omgang undersøgt gennem metoderne interviews og observationer. Ud fra det 

materiale iagttog jeg diskurser, der blev trukket på i feltet, og forfulgte dem til et nyt niveau, hvor jeg inddrog 

dokumenter til iagttagelse af mobbeforståelser, og vendte tilbage til det levede liv. Inspireret af Khawaja (2005) 

har jeg kaldt de to niveauer i analysen for mikro- og makroniveau, og jeg bruger dem til at skelne imellem former 

for analyse. Makroniveauet har fokus på betydningsstrukturer på det overordnede, samfundsmæssige plan, mens 

mikroniveauet har fokus på konstitueringsprocesser i konkrete hverdagslige interaktioner og fortællinger. 

 

For at spørge til konstituerings- og konstruktionsprocesser har jeg måttet finde nogle redskaber at spørge med. 

Jeg spørger ud fra poststrukturalistisk og socialkonstruktionistisk metateori, og konkret med følgende 

analysebegreber og teori.  

 

For at få indblik i styringsrationalerne, der ligger indlejret i styringspraksisser, har jeg valgt at trække på begreber 

om styringsteknologi, og anvender Å. Andersens og Thygesens (2004) samt Deans (2006) videreudviklinger af 

Foucaults styringsbegreb. Governmentalityforskningen beskæftiger sig traditionelt med det, Khawaja kalder 

makroniveauet, og det kræver derfor en justering i forhold til mikroniveauet og en optagethed af levet liv 

(Staunæs 2007, Amhøj 2007). For at iagttage hvorledes styringen tages op, har jeg trukket på begreber fra 

diskurspsykologien, der tilbyder en forståelse af subjektet som agent i dynamiske diskursive processer på det 

empiriske niveau (Jørgensen & Phillips 1999: 152). Jeg trækker specielt på Davies & Harrés (2003) 

”positioneringsbegreb”, der giver blik for subjekternes indbyrdes positioneringer, samt Wetherell & Potters (1992) 

begreb ”fortolkningsrepertoires”, der giver et værktøj til at fremanalysere forskellige fortolkningsrammer, der 
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legitimerer forskellige italesatte versioner af virkeligheden og fordelagtige positioner. Til forståelse af 

mobbefænomenet trækkes på teori af Olweus (1973, 2000, 2005), Rabøl Hansen (2001, 2005, 2007), Salmivalli 

(1998) og Rigby (2002), fremstillingen af elevmægling hviler på arbejde af Christy (2003). 

 

 

Læsevejledning  

Kundskabsambitionen er at blive i stand til at se virkeligheden på nye måder – samt at blive klogere på, hvordan 

vi kan forstå den iagttagelse, jeg beskrev indledningsvist, som har vakt en undren, der guider to spor, som vi vil 

følge gennem analysen, dels konstitueringen af elevmægling og mobning, samt den specifikke fortælling om 

Maries stille sammenbrud. De to spor bevæger sig ud af forskellige veje, jeg har gået gennem analysen, har 

gensidigt nuanceret og informeret hinanden, og afspejler sig i formidlingsformen, hvor jeg har valgt at vende 

tilbage til Marie efter hvert analyseafsnit. Specialet er overordnet opdelt i fire dele, som i det følgende vil blive kort 

introduceret.  

 

Del I fungerer som rammesættende i form af kontekstualisering af feltet, skolerummet og mobbeforskningen, og 

dettes speciales positionering i forhold hertil. Derefter følger specialets metateoretiske og teoretiske fundament, 

og de konkrete begreber anvendt i analysen. Analysesnittet og den overordnede analysestrategi præsenteres 

kort, hvorefter vi er klar til at bevæge os ind i analysen, som figurerer i specialets anden del. 

 

Del II. De fire analyseafsnit kan anses som forskellige stier, jeg har fulgt gennem analysen, og som hver især 

giver forskellige udsyn og blikke på min førnævnte undren og specialets problemspørgsmål. 

 

Første analysedel handler om de overordnede samfundsmæssige betingelser i form af dominerende diskurser, 

der (il)legitimerer elevmægling som antimobbeteknologi. Elevmægling som ideologi præsenteres, og der 

iagttages, hvordan italesættelsen af elevmægling har ændret sig, fra at mægling blev registreret for første gang i 

den danske skolekontekst, til en nutidig opmærksomhed på, hvordan elevmægling italesættes og (fra)kobles til 

fænomenet mobning. Dette afsnit søger desuden at indfange dominerende diskursive strategier til minimering af 

mobning, der italesættes offentligt i Danmark lige nu, og den dominerende retorik på feltet opridses, samt 

Fjordskolens masterfortælling om mobning.  

 

Anden analysedel omhandler de kontekstuelle betingelser for Fjordskolens implementering af elevmægling. I 

dette afsnit vender vi tilbage til Fjordskolen og undersøger forskellige begrundelser for valget af elevmægling som 

antimobbeteknologi. Vi hører forskellige subjekter fortælle, hvordan de har oplevet processen har forløbet indtil 

nu, og hvad de hver især forventer, at teknologien skal løse eller minimere.  
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Tredje analysedel tager os tilbage i tiden til dagen før Maries stille sammenbrud, hvor elevmæglergruppens 

forhandlinger af gruppedannelse blikkes, og vi kigger nærmere på en observation af en samtale, hvor Maries 

selvfortælling forhandles.  

 

Fjerde analysedel er opdelt i to dele. Første del sætter fokus på elevmæglingens styringsrationaler til minimering 

af mobning. Anden del omhandler interviewpersonernes oversættelse af styringsrationalerne samt hvilke 

komponenter, de italesætter til konstruktionen af mobning som fænomen, og hvilke versioner af virkeligheden, de 

forskellige konstruktioner legitimerer. 

 

Del III fungerer som de konkluderende og perspektiverende refleksioner.  

 

Del IV præsenterer den metodiske fremgangsmåde og metodologiske overvejelser. Dette afsnit har jeg valgt at 

placere til sidst, efter inspiration fra Kofoed (2004), som argumenterer for denne placering bl.a. som en udfordring 

af den videnskabelige genre, hvor metoden fungerer validitetsskabende. Jeg ser ligeledes en pointe i, at de 

etiske forholdsregler, der har sat præmisser for undersøgelsesdesignet, bliver præsenteret til sidst, og på den 

måde invitere læseren til at tænke baglæns i forhold til de fund og kundskabstilbud, der gøres og sættes med 

dette speciale. 

 

Men først en kontekstualisering af feltet. 
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Kontekstualisering af feltet 

I det følgende udfoldes det rum, som dette speciale skriver sig ind i – i form af en forståelse af skolerummet, og et 

blik på den nuværende mobbeforskning, tiltag samt betingelser for skolernes mobbearbejde i Danmark.   

 

 

Skolerummet og menneskene i det 

Fjordskolen ligger et sted i Danmark i en lille by, knapt 10 km udenfor en større by. Skolen rummer knap 550 

elever fra 0. – 9. klasse, fordelt i 2-3 spor. Med afsæt i Kofoed kan skolen iagttages som en institution, der sætter 

rammer for, hvad aktørerne kan blive til som. At være elev eller lærer er ikke noget man er, men noget man gør 

og til stadighed bliver til. Børnene inddeles efter deres alder i klasser, og lærer på den måde at blive ”nogle 

bestemte”, og at alder spiller en rolle for, hvor og med hvem de hører til og kan blive ”samme slags som” (Kofoed 

2004: 17). 

 

Skolen kan forstås som den institution, hvori og omkring det postmoderne samfund har struktureret den proces, 

hvor børn forventes at blive elever og dermed tilegne sig kompetencer til at træde ind i ungdoms- voksen- og 

arbejdslivet. Denne proces søges styret, og ligesom andre organisationer invaderes skolen af styringsteknologier 

(Staunæs 2007). Tendensen er, at forsøge at gøre elever kompetente til at styre sig selv og tage ansvar for 

denne styring (Kampmann 2003, Kofoed 2007a, Bjerg & Knudsen 2007). Denne tendens understøttes af det nye 

barndomsparadigme, der foretager et opgør med tidligere socialisationstænkning, og fortæller barnet frem som 

en konstruktør, der aktivt tilegner sig viden og færdigheder, og ikke som et passivt og føjeligt produkt af sociale 

betingelser (Staunæs 2004: 52). Det nye syn på barnet har medført en ændring i opdragelses- og adfærdsstyring, 

hvor en lang række skoler nu forsøger at ændre den traditionelle ydrestyring i form af strafudmåling (Kofoed 

2007, Bjerg & Knudsen 2007) til en dialogbaseret, anerkendende tilgang, hvor det søges, at eleverne ikke bare 

retter ind pga. frygt for repressalier, men gøres selvstyrende ved at erkende den rette handling. Denne tendens 

gør sig også gældende på Fjordskolen, hvor den pædagogiske leder, Mads, fortæller: 

”[D]er er mange, der stadigvæk hænger lidt fast i, at så sender man børnene på kontoret også får 
de en ordentlig skideballe, også, øh, også er det på plads, så har de virkelig fundet ud af det – og 
der er der mange, der egentlig har sat spørgsmålstegn ved – fordi børnene, de kommer jo glade 
ud af mit kontor, og det er jo ikke meningen, vel, de skal jo helst straffes lidt, når de kommer op 
på inspektørens kontor, ikk […] også siger jeg så hver gang, det er ikke det, jeg gør, jeg prøver at 
gå ind i en dialog med dem, for vi skal have fundet ud af, vi skal ind bagom problemet, og have 
fundet ud af, hvorfor de gør og vi må kunne gøre et eller andet, som gør, at det bliver 
anderledes…” 

 [Mads: 8-9, Mads egne markeringer] 

 

Skolen som felt befinder sig altså i et spændingsfelt mellem forskellige former for styringer. Jeg mødte Mads 

første gang til konferencen 50 skoler knækker mobbekurven, der var startskuddet til et toårigt projekt, hvor 50 

skoler fra hele landet forpligtiger sig til at arbejde mod mobning (se evt. bilag 1), og Fjordskolen var én af de 
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deltagende skoler. I dette antimobbearbejde informeres skolerne bl.a. af dominerende mobbediskurser, som vi vil 

se nærmere på i det næste.  

 

 

Et rids over den nuværende kundskab om mobning 

Den scene dette speciale går ind og kommenterer på, er allerede besat af en række forståelsesmåder. I 

forskningen er der særligt dominerende fortællinger om, hvad mobning er for et fænomen3. Disse dominerende 

fortællinger vil blive opridset i det følgende, først internationalt og dernæst nationalt. Fortællingerne har 

betydning, de sætter markører om, hvordan vi kan forstå fænomenet, og gør at praksis søges etableret på 

bestemte selvfølgelige måder, der gør nogle handlinger legitime og selvfølgelige, og samtidigt lukker for andre.   

 

Dominerende fortællinger 

Begrebet mobning blev introduceret i Norden i 1970’erne og betød i første omgang ”gruppevold” (Hareide 2004: 

17) og blev således betegnet som et gruppefænomen. Siden da er fænomenet blevet et forskningsgenstandsfelt, 

og vi vil nu først høre en meget vægtige stemme, pioneren indenfor mobbeforskningen i skolen, den svensk/ 

norske professor Dan Olweus. Olweus har sat et markant præg på mobbescenen, hvilket i dansk skolekontekst 

bl.a. kommer til udtryk i ”moppemappen”, som i 1999 blev udsendt til alle danske skoler. Som 

personlighedspsykolog har Olweus trukket tråde mellem bestemte personlighedstyper og fænomenet mobning. 

Olweus finder, at mobning kan forstås som et aggressionsfænomen, hvor mobberen er en bestemt karaktertype, 

der grundet sin opvækst og temperament er særligt disponeret for aggressiv adfærd (Olweus 1973, 2000). Ofret 

finder Olweus særligt disponeret for sårbarhed, og disse to karaktertyper i samme rum - uden klare retningslinjer 

på god opførsel - vil kunne udvikle mobning, som hvis det ikke stoppes, vil udvikle sig til et gruppefænomen, da 

flere og flere vil deltage i den destruktive behandling af ofret (Olweus 2000: 34).  

 

Olweus skelner mobning fra andre lignende sociale fænomener, såsom konflikter, drilleri og chikane, ved 

magtubalancen mellem mobber og offer, samt at det foregår over en vis tidsperiode og gentagne gange. 

Mobningen kan komme til udtryk som både synlige negative handlinger (slag, spark og lign.) og ikke-synlig 

eksklusion og bagtalelse (Ibid.: 15ff). 

 

Denne forståelse af mobning som et individualistisk og essentialistisk fænomen har opnået stor udbredelse i 

forståelsen af fænomenet (Eriksson et.al. 2002). Forskellige senere forskningsarbejder har dog dels taget afstand 

fra Olweus individualisering af mobning, samt det lineære fokus på problematikken (ibid.). Den finske forsker 

Christina Salmivalli argumenterer, at for at mobbefænomenet opretholdes, må alle aktører i konteksten indtage 

                                                 
3 Ved at tage mit udgangspunkt i den førnævnte virkelighedsreflekterende optik, anser jeg fortællingerne for samtidigt at 
være dels konstituerende for bestemte måder at definere virkeligheden (Miller & Rose 2003) og dels som iagttagelse af 
mønstre eller med Søndergaards (1996) begreb ”koder”, som synes at fremtræde og som genkendes som mobning. Ved at 
italesætte de følgende videnskabelige fund som fortællinger, søger jeg at fratage dem deres magt som sand, objektiv viden, 
og som en pointering af deres dobbelte funktion som samtidigt iagttagende, definerende og konstituerende.  
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forskellige deltagende roller, som ex. mobberens assistent eller ofrets beskytter/ forsvarer (Salmivalli 1998: 29). 

Det betyder for interventionen, at hvor Olweus’ interventionsprogram tager udgangspunkt i og rettes mod de 

aktører, der udpeges som mobbere og ofre, så mener Salmivalli, at interventionerne skal rettes mod hele 

gruppen for at opnå den ønskede virkning (ibid.: 31). 

 

Hvor Olweus’ teori fortælleren mobningen frem pga. bestemte karaktertyper, så rejser ex Zimbardos 

fængselseksperiment (Sommer 2005) spørgsmål omkring, hvordan vi kan forstå grænseoverskridende, aggressiv 

adfærd. Dette eksperiment påpeger, at overskridende handlinger, der skader andre, ikke nødvendigvis kan 

forklares med psykopatologisk udvikling, men derimod særlige kontekstrulle og situationelle betingelser, som 

indvirker på den enkeltes handlinger (ibid.). Dermed kan mobning forstås som noget, der opstår i bestemte 

sociale kontekster, hvor der hersker sociale logikker, der gør mobning som interaktionsform legitim. 

 

Disse to divergerende fortællinger om mobningens væsen synes at være repræsentative for store dele af 

forskningen på feltet. Selvom forskningen er øget internationalt siden begyndelsen i 1980’erne, så har 

forskningstilgangene en tendens til at dele sig i et enten individfokus eller en orientering omkring magt og 

interaktion (Frånberg 2003: 57). Forskningsfeltet problematiseres for at være præget af et individualiserende og 

homogent blik på fænomenet, hvilket forklares med, at den fremtrædende forskning primært er foretaget indenfor 

disciplinerne pædagogik og psykologi, som ud fra et Kuhn’sk blik reproducerer en bestemt paradigmatisk måde at 

spørge til og iagttage fænomenet på (ibid., Eriksson et.al. 2002: 14). Dermed problematiseres, at studierne er 

præget af kvantitative forskningsarbejder og forskning med en højere grad af kompleksitet efterlyses (Eriksson 

et.al. 2002: 14, 96). 

 

 

Interventionsstrategierne 

Den australske forsker, Ken Rigbys, forskning i interventionsprogrammer afspejler tendensen til at opdele fokus i 

et enten individ – eller gruppe/ kulturfokus. Rigby kategoriserer interventionerne i to former. ”The Blamers” står for 

den traditionelle tilgang, der anvender trusler og straf for at minimere mobning, og fokus sættes på at eliminere 

aggressiv og fjendtlig menneskelig adfærd (Rigby 2002: 234). Modsat fokuserer den alternative tilgang4, ”the non-

blamers”, på at fremme og opnå konstruktiv og respektfuld mellemmenneskelig adfærd (ibid.). De to tilgange 

kommer til udtryk i to former for antimobbestrategier; dels de strategier der anser mobning som en (individuel) 

form for dårlig opførsel, og iværksætter diverse sanktioner, og dels de strategier, hvor mobning italesættes som 

et udtryk for en dårlig relation, hvor sanktioner ikke altid anses for at være nødvendige (ibid.: 238). Tilgangene 

kan anses som repræsentative for divergerende forståelser af, hvorvidt mobning stoppes bedst ved at mobberen 

og mobberne anklages og straffes, eller ved at arbejde på at fremme sociale færdigheder (Ibid.: 278). 

 

                                                 
4 Jeg forstår Rigbys benævnelse af denne tilgang som ”alternativ”, idet han fortæller den frem som opposition til den 
traditionelle straf og skyldsplacering, og defineres i modsætning hertil (Rigby 2002: 234). 
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Debatten og diversiteten afspejles ligeledes omkring elevmægling og mægling som antimobbetiltag. Elevmægling 

må betegnes som tilhørende ”non-blamers”- tilgangen, teknologien fokuserer på at fremme sociale kompetencer, 

udvikle elevers evne til mestre konfliktløsning, samt mæglerne skal forholde sig neutrale, og må ikke placere 

skyld blandt parterne (Christy 2003). Selvom Rigby er fortaler for non-blaming tilgangen, er han ikke 

uforbeholdent positiv stemt overfor mægling som antimobbestrategi (Rigby 2002: 244). Andre har fundet, at 

mæglingsinitiativer i visse udformninger ser ud til at kunne bære positive potentialer med sig (eXbus 2008: 4). 

Omvendt frarådes mægling på det kraftigste som konkret antimobbestrategi af Olweus, idet han betragter 

mobning som et overgreb, hvor magtubalancen vil være ulige mellem parterne, hvorfor de ikke vil kunne mødes 

ligeværdigt i en mæglingssituation (Olweus 2005).  

 

 

Et blik på situationen i Danmark 

Danmark markerer sig på den internationale mobbescene ved at have yderst sparsom forskning. De 

undersøgelser, der er foretaget, afgrænses til punktvise undersøgelser af mobbefrekvens og mobbeformer 

(Rasmussen, Due & Holstein 2000, Due & Holstein 2003). Disse undersøgelser viser forholdsvis høje 

mobbefrekvenser, Danmark således havde nordisk rekord i 1998 med en mobbefrekvens på 25 %, siden er 

frekvensen faldet til 11 % i 2002, og yderligere til 8 % i 2006 (Børnerådet 2008). Disse tal omhandler dog den 

sporadiske mobbefrekvens (dvs. 2-3 gange om måneden), den hårde (ugentlige) form for mobning synes fortsat 

at ligge på 8 % (ibid.). Reduktionen af mobbefrekvensen gennem de sidste 10 år tilskrives antimobbearbejdet 

(ibid.). Den nationale strategi skitseres som forebyggelselsarbejder i form af fokus på skolens undervisningsmiljø, 

trivselsfremmende arbejde og udvikling af elevernes sociale kompetencer (Frånberg 2003: 49ff).  

 

Børnerådets 5. klasse-undersøgelse viser, at de hyppigste mobbesituationer foregik i klasselokalet (Børnerådet 

1999), og resultatet bekræftes af Børnerådets 7. klasse-undersøgelse (Børnerådet 2004). En undersøgelse fra 

2006 viser, at omkring 20 % af 9. klasseeleverne mener, at nogen former for mobning er acceptable (DCUM 

2006a). Den danske mobbeforsker og cand.jur. Helle Rabøl Hansen har iagttaget det ufrivillige aspekt - at 

eleverne i en klasse ikke har valgt hinanden, og derfor måske møder andre, end de selv ville have opsøgt. Denne 

ufrivillighed kan være incitamentet til etableringen af et mobbe-interaktionsritual, hvor eleverne i klassen udvikler 

en særlig moral, parallelmoral til det alment acceptable, hvor de mener at have ret til at straffe en elev, hvis 

denne eksempelvis ikke overholder en given norm i klassen (Rabøl Hansen 2005, 2007). Dermed lægges an til at 

forstå mobning som en udstødelseskultur (ibid. 2007). 

 

Mobbefeltet er et meget betydningssat og sårbart felt, der trækkes tråde fra at have oplevet mobning i skolen til 

senere udvikling af dårligere helbredsstatus (Mehlbye 2004), depression og i yderst instans selvmordsforsøg 

(Stephensen & Møller 2004), ligesom der trækkes en forbindelse til større risiko for en senere kriminel løbebane 

for de subjekter, der positioneres som mobbere (Steffensen 2006).  
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Tiltag og debat 

Trods den mangelfulde danske forskning er der nationalt og lokalt sat flere politiske initiativer og 

rettighedsarbejder i værk5. Lov om undervisningsmiljø fra 20016 ansvarliggør skolerne til at forholde sig til 

mobning - dog uden særlige anvisninger på hvordan. Dansk Center for Undervisningsmiljø blev oprettet i 2002, 

bl.a. med henblik på at opsamle, systematisere og kvalificere antimobbemetoder samt videreformidle disse til 

aktører i skolekonteksten (Lovgrundlag 2009). Som led i dette arbejde udgav DCUM i 2006 metodehåndbogen: 

Er du med – mod mobning. 42 metoder til bedre trivsel, hvor elevmægling figurerer. Den førnævnte mobbeforsker 

Rabøl Hansen har kritiseret den danske indsats for at bære præg af manglende viden om fænomenet, og en 

tendens til at ”skyde med spredehagl”, og det antydes, at materialer (hvor i blandt elevmægling er at finde), som 

tilbydes af antimobbeportalen, lanceret af DCUM i foråret 2008 i anledning af undervisningsministerens 

antimobbekampagne ”sammen mod mobning – for trivsel, tolerance og tryghed”, mangler fagligt fundament (Kjær 

2007a). Omvendt har undervisningsminister Bertel Haarder udtalt; at ”der er udviklet de antimobbemetoder, der 

skal til – de skal bare bruges” (Kjær 2007b).  

 

Fra andre sider efterlyses forskning i de forskellige anvendte interventionsteknologier, således argumenterer 

docent ved Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, Jill Mehlbye:  

”I Danmark er der taget en del lokale initiativer for at imødegå mobning især i skolerne - 
der er behov for evaluering af disse” (Mehlbye 2004: 132). 

 
Sekretariatschefen i Skole og Samfund, Niels-Christian Andersen påpeger ligeledes et behov: 

”Der er i Danmark primært behov for forskning i effekterne af de forskellige tiltag, der 
iværksættes på skolerne for at bekæmpe mobning” (Andersen 2004: 125).  

 

 

Det vil sige, at vi lige nu i dansk skolekontekst befinder os i en situation, hvor der er forholdsvise tydelige 

indikatorer på trivselsproblemer blandt en stor gruppe børn. Siden august 2009 er det indført som lovkrav at alle 

skoler skal udarbejde antimobbestrategier (Kjær 2009), men det er op til skolerne selv at beslutte sig for og 

iværksætte antimobbetiltag, hvor de skal navigere i en stor mængde informationer, leveret af en forskerscene, 

der er præget af divergerende forståelser af, hvordan mobning kan forstås - og bedst muligt minimeres. Tiden og 

ressourcerne til antimobbearbejdet ligger udover skolens andre opgaver; såsom undervisning, elevsamtaler, 

elevplaner, forældremøder og forældresamtaler, temadage, kurser, mussamtaler, personalemøder og teammøder 

etc.. Dette kan tænkes at skabe en situation, at det bliver mere eller mindre tilfældigt, hvad der udvælges fra den 

store mængde divergerende informationer. Således har en lang række skoler nu udarbejdet handleplaner mod 

mobning, men en stor del dem kritiseres for at være for tilfældige og ikke anvendelige i praksis (Henriksen & 

Rabøl Hansen 2006). 

                                                 
5 Blandt andet kan nævnes ”Trivselserklæringen”, hvor 24 organisationer er gået sammen for at arbejde på at fremme trivsel, 
samt Kampagnerne ”Attention mobning” i efteråret 2006 samt ”Sammen mod mobning – for trivsel, tolerance og tryghed” sat 
i gang af undervisningsminister Bertel Haarder forår 2007. 
6 Lov nr. 166 af 14/03/2001, Lov om elever og studerendes undervisningsmiljø § 1.  
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Dette speciales indskrivning i feltet 

Det felt, som dette speciale skriver sig ind i, er præget af mangelfuld dansk forskning, både hvad angår 

mobbefænomenet, men også de initiativer, skoler benytter sig af, og forskerscenen tilbyder sparsom viden om de 

komplekse processer, hvorigennem mobning kommer til eksistens. Denne manglende kundskab søger 

Forskergruppen ”eXbus” på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, at imødekomme og 

har netop offentliggjort en stor undersøgelse med kompleksitetssøgende ambitioner. Hvor eXbus søger at 

formulere en ny, samlet teori om mobning (eXbus 2008), så sigter jeg med dette speciale mod at sætte fokus på 

elevmægling som antimobbeteknologi – hvad denne åbner op eller lukker for af synlighed i feltet, samt hvorledes 

styringsrationalerne tages op og forhandles af aktørerne i levet liv – med betydning for konstituering af 

elevmægling og mobning.  

 

Der er tidligere foretaget studier med kompleksitetssøgende ambitioner i skolekonteksten (Kofoed 2004, Staunæs 

2004), som har givet stor inspiration. Ligeledes har Kofoed tidligere forsket i elevmægling (Kofoed 2007a, 2007b), 

men hvor hendes fokus har været på mulige subjektiveringsprocesser i det såkaldte neutrale rum, så går jeg 

mere ind i de dominerende styringsrationalers betydning for konstruktionen af mobbefænomenet. Jeg er ikke den 

første, der kobler governmentality med subjektniveauet. Både Kofoed (2007a), Staunæs (2007) og Amhøj (2007) 

har vist inspirerende veje, dette kan gøres på i deres arbejder. 

 

 

Afgrænsning 

Jeg har valgt at afgrænse blikket til de processer, der involverer og gøres i og omkring elevmæglerteamet, hvilket 

åbner for fokus på konstituerings- og konstruktionsprocesser i og omkring dette team, men samtidig ikke blik for, 

hvordan elevmægling og mobning konstitueres i klasserne, på gangene, i skolegården, på lærerværelset, i 

elevsamtaler etc.. Selvom studiet har kompleksitetssøgende ambitioner, er det nødvendigt at afgrænse for at 

kunne fokusere (Søndergaard 2005: 244-245), og da elevmægling var i opstartsfasen, fandt jeg det mest 

hensigtsmæssigt at lægge fokus der, hvor aktørerne var mest direkte involverede. Jeg sætter fokus på sprogets 

konstituerende effekter, og ikke på materialiteters konstituerende effekter, som ex. Juelskjær gør det i et spatialt 

perspektiv (Juelskjær 2007). 
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Teorilandskabets begrebsramme 

For at iagttage konstitueringsprocesser har jeg valgt et teoriapparat, der gjorde et sådant studie muligt – til det 

har jeg haft brug for både poststrukturalistiske strømninger og socialkonstruktionistisk teori. I det følgende vil jeg 

fremskrive det metateoretiske udgangspunkt i form af, hvorledes jeg forstår og trækker på de to retninger, 

specielt med fokus på inspirationen fra Foucault, og hvilken ramme det sætter for mit blik. Derefter uddybes de 

begreber, jeg anvender i analysen.  

 

 

Poststrukturalisme og socialkonstruktionisme som metaoptikker 

Der er forskellige opfattelser af, hvorvidt socialkonstruktionismen er en del af den større poststrukturalistiske 

strømning (Khawaja 2005: 36) eller om det omvendte gør sig gældende (Jørgensen & Phillips 1999). Denne 

diskussion vil jeg ikke bevæge mig ind i, da den ikke har betydning for mit fokus i dette speciale. De to ’ismer 

tilslutter sig en række antagelser om verdens beskaffenhed, der tilbyder et metateoretisk udgangspunkt. Begge 

kan betragtes som tænkemåder, der tilslutter sig et fundament bestående af antiessentialisme, antihumanisme og 

en kritik af det traditionelle vestlige videnskabelige metafysiske grundlag (Stormhøj 2006, Burr 1995). Dette 

fordrer et skift fra essentialismen til konstruktionismen, til sproget og den sociale interaktions konstruerende 

funktion – the discoursive turn (Khawaja 2005: 36). Dermed sættes perspektivisme i centrum: at vores position, 

historiske tid og lokalitet sætter betingelser for, hvad vi kan begribe, og at viden således altid vil være kontingent. 

Dette skærper blikket mod tilblivelsesprocesser, konstitueringsprocesser og et opgør med - og fokus på - 

selvfølgelig viden, ex. i en interesse i at iagttage, hvorledes mening bliver til, forskubbes og opløses, ”[U]ltimately, 

meaning begins to slip and slide; it begins to drift, or be wrenced, or inflected into new directions” (Hall 2003: 

340).  

  

De to ’ismer har forskelligt ophav og kan forstås som havende forskelligt fokus7. Poststrukturalismens 

videreudvikling af strukturalismen giver mig et teoretisk udgangspunkt til at iagttage begrebet mobning som et 

”tegn” eller fænomen, som ikke har betydning i sig selv, men får sin betydning situationelt og kontekstuelt 

gennem sin forskellighed fra andre tegn/ fænomener (Jørgensen & Phillips: 1999: 35). Endvidere giver 

poststrukturalismen blik for makroniveauet, overordnede diskursive betingelser, hvor socialkonstruktionismen 

tilbyder begreber til at studere magtens effekter og måden de forhandles på subjektniveau, og sætter således det 

sociale som et tredje selvstændigt domæne for viden (Esmark, Laustsen & Åkerstrøm Andersen 2005: 17). Den 

sociale konstruktion af virkeligheden henviser til stabiliseringen og udbredelsen af relationer, der ”knytter 

subjekter og objekter sammen i en bestemt form for meningsfuldhed” (ibid. 18).  Relationen kommer i fokus som 

det, der konstituerer subjekt og objekt, og blikket indsnævres på de sociale konventioner, der tilbyder 

                                                 
7 Poststrukturalismen anses ikke som en samlet teoretisk opfattelse, men som en række kritiske strategier og læsninger 
(Simonsen 1996), der stammer fra forskellige idéstrømninger fra filosofien, sprog- human- og samfundsvidenskaberne 
(Stormhøj 2006). Derimod har socialkonstruktionismen ikke en klar ”urkilde” (Esmark, Laustsen & Åkerstrøm Andersen 
2005), men blev blandt andet udviklet som en udfordring til kognitivismen (Asplund: 1985). 
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meningsindhold til bestemte sæt af relationer (ibid.: 20), ex. lærer-elev, elev-elev, mobber-offer relationen. 

Således flyttes fokus fra den dualistiske måde at studere individ – samfund på, til de konstituerende processer 

mellem individ og samfund (Burr: 1995). 

 

 

Inspirationen fra Foucault 

Michel Foucaults tanker præsenteres ofte i forbindelse med poststrukturalistiske strategier, trods han som 

teoretiker beskrives som en nomadefilosof (Lindgren 2001: 326). Hans tanker har givet stor inspiration til dette 

speciale, ligesom viderebearbejdelserne af tankerne af ex. Søndergaard, Kofoed og Staunæs. 

 

Jeg har tidligere skitseret en diskurs som en overordnet fortolkningsramme, der gør det muligt at se, tænke, tale, 

handle og forstå på bestemte måder og på samme tid udelukker andre måder at se, tænke etc. på (Jørgensen og 

Philips 1999: 138). Begrebet kan uddybes som ”[K]æder af udsagn, institutionaliserede fremstillingsprocedurer 

(praktikker) samt de historisk og kulturelt givne regler, som styrer samtaleprocedurens indhold og form” (Lindgren 

2001: 348). Diskurser kan dermed forstås som midlertidige betydningsfastlåsninger, der gør det muligt for os at 

se og tale om verden.  

”Det er ikke muligt at forstå eller gøre sig forståelig uden at søge at stabilisere virkeligheden, og 
uden at referere til en kollektiv virkelighedsopfattelse” (Simonsen 1996: 44). 

 

Fikseringerne fremstår som fastlåste og uforanderlige, og fungerer som ordensskabende, ”For at ”kvinde” skal 

kunne være forståeligt, må identiteten/ betydningen stabiliseres” siger Simonsen (ibid.: 38). Fikseringen af 

betydning gøres i diskurser, ex. mobbediskurser, sygehusdiskurser, kønsdiskurser, skolediskurser, der giver 

mening og retning for forståelsen af et fænomen i en kontekst, og virker ekskluderende i form af udelukkelse af 

temaer, argumenter og talepositioner fra diskursen, som ikke giver mening eller anses som illegitime udsagn. 

Diskurs og samfund er indbyrdes relaterede, idet diskurser på samme tid er skabt af og skabes af det samfund, 

de fungerer i (Khawaja 2005: 38). Diskursens stabilitet afhænger af, hvorledes aktørerne trækker på den, citerer 

den, og forhandler den.  

 

En diskurs udstikker subjektpositioner til aktørerne i feltet, mobbediskursen tilbyder ex. positionerne offer og 

mobber, hvorimod ex. mæglingsdiskursen tilbyder positionerne parter i konflikt, og skolediskursen tilbyder 

positionerne lærer og elev. Foucaults pointe er, at disse positioner vedligeholdes ved, at subjektet underlægger 

sig magten i diskursen, dvs. indoptager diskursens rationaler og gør dem til sine egne, og dermed former sig selv 

i forhold til den. På denne måde definerede Foucault diskursbegrebet som "Practices that systematically form the 

objects of which they speak" (Foucault 1972: 49), hvormed han betoner den formende kraft i diskursen. Magten 

er således en fremmedgørende, fordrejende instans (Heede 2004: 38), men også produktiv og positiv (Foucault 

1994: 100, Heede 2004: 41). Den produktive del består i, at subjektet, ved at objektivere og forme sig selv i 
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overensstemmelse med forskellige diskurser, gør sig selv genkendeligt som en bestemt slags subjekt, hvilket 

skaber et mulighedsrum for at komme til eksistens.  

 

Denne proces kaldes subjektivering, og Foucaults pointe er, at den disciplinerende magtform ”ordner” den 

menneskelige mangfoldighed (Foucault 2002: 235), og frembringer bestemte ”slags” subjekter. Magten kommer 

til udtryk som definitionsmagt: ”The power to represent someone or something in a certain way” (Hall 2003: 338).  

Den disciplinære magtform virker gennem dominerende diskurser, der udpeger det sunde, raske og 

efterstræbelsesværdige. Diskurser, magt og viden er indbyrdes forbundne, viden i form af videnskabens 

Sandheder tænkes som objektiverede, særligt magtfulde udlægninger af virkeligheden, som har opnået status 

som sandheder, og fungerer konstituerende af magtrelationer.  

 

Hvor der er magt, er der modstand, og da modstand ikke kan stå i en ekstern relation til magten (Foucault 1994: 

101), må den ydes indenfor magtrelationen, som hhv. forhandling, afvisning etc. af tilgængelige subjektpositioner 

tilbudt indenfor de diskursive rammer.  

 

Foucault viste gennem sine arbejder, hvordan den disciplinerende magtform og styring er kommet til i det 

moderne vestlige samfund og infiltrerer andre magtformer (Foucault 2002: 233), hvilket han ex udfolder gennem 

sit panopticon begreb8. Magten som disciplinerende betyder, at den ikke kan undgås eller undslippes, men anses 

som et ontologisk grundvilkår (Heede 2004: 43), og cirkulerer i diskursive mønstre (Foucault 1994: 98). Magten er 

allestedsnærværende, og rodfæstet i enhver interaktion (ibid.: 99). Den kan ikke gribes, ejes, deles eller frarøves 

(Heede 2004: 39). Selvom magten ikke kan lokaliseres i en bestemt gruppe eller individ, så kan nogle positioner 

være uproblematiske indenfor diskurser og dermed magtfulde, hvor andre er problematiske og magtesløse 

(Davies 2000: 107). Den diskursive magt producerer binære relationer, dvs. i samme bevægelse som det 

normale produceres, skabes afvigere, hvor grupper af mennesker stemples som ex. syge, unormale, som ”de 

normale” tildeles ret og legitimitet til at behandle på forskellige måder (Åkerstrøm Andersen 1999: 32).  

 

Dette foucaultske blik betyder for min måde at betragte verden og Fjordskolen, at jeg har fokus på, hvilke 

diskurser, der synes at definere det sande, rigtige og normale, som subjekterne må forholde sig til, og som 

tilbyder bestemte subjektiveringsmuligheder i elevmæglerkonteksten. De divergerende forståelser af mobning, 

som blev opridset (s. 12), kan anses som diskursiv kamp på forskerplan om at indholdsudfylde begrebet 

mobning. Begrebet diskursiv kamp vender jeg tilbage til senere.  

 

                                                 
8 Foucault anvender Benthams fængselsmodel panoptikon som symbol på den disciplinerende magtform. Panoptikons 
konstruktion var således, at fangerne var konstant synlige for vagterne, uden at det var synligt for fangerne, hvornår og 
hvorvidt de blev overvågede. Dette satte den indsatte i en bevidst og permanent tilstand af synlighed, som bevirkede, at de 
inderliggjorde magten og opførte sig, som om de blev konstant overvågede, hvilket fangede de indsatte i en magtrelation, 
som de som selv var bærere af (Foucault 2002: 118).  
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For overskuelighedens skyld vil jeg i det følgende referere til mit metateoretiske udgangspunkt som 

poststrukturalistisk.  

 

 

Begreber anvendt i analysen 

I det næste skitseres de begreber, der sættes i spil i analysen, og som gør det muligt at undersøge virkeligheden 

på bestemte måder. Begreberne vil blive yderligere uddybet gennem analysen.  

 

Styringsteknologibegrebet 

Styringsteknologibegrebet er del af en større governmentality-analyse, hvilket kan ses som et specifikt forsøg på 

at udfolde, hvordan viden og magt forbindes på bestemte måder, med bestemte konsekvenser i det moderne 

samfund. Moderne styring drejer sig om at forøge chancerne for, at bestemte subjekter opstår (Villadsen 2006), 

og styringsteknologibegrebet beskæftiger sig med, hvordan mennesker regeres, og hvilke subjekter og 

subjektpositioner, som produceres gennem teknologier til styring og ledelse (Staunæs 2007: 256-257). Magten 

fungerer gennem teknologierne, og styringsteknologierne forventes at forme og styre mennesket hen imod et 

bestemt ideal: den gode og udviklingsparate elev, medarbejder, indsatte eller forældre (ibid.: 252)9. Dean 

argumenterer, at styringsregimer ikke determinerer bestemte subjektivitetsformer, men forsøger at fremelske dem 

(Dean 2006: 75). 

 

Styring foregår både gennem teknologier, og de relationer teknologierne konstituerer gennem anvendelse, og 

som samtidig konstituerer teknologierne. Foucault definerede styring som conduct of conduct, dvs. at magt ikke 

bare er en relation, men en måde nogle handler på nogle andre (Kofoed 2007a: 100). Dette kalder Bjerg & 

Knudsen for en adfærdsform, der sætter betingelser for de andres mulighedsrum (Bjerg & Knudsen 2007: 82).  

”Magten er således ikke noget man har eller udøver over andre. Læreren har ikke magten over 
eleven; lærerens handling sætter mulighederne for elevens handling og for lærerens egne 
fremtidige handlemuligheder […] Lærerens handling er en handling på elevernes aktuelle og 
mulige samtidige og fremtidige handlinger, men lærerens handling er ikke en absolut lukning af 
elevens handlerum, en negativ afgrænsning fra handlinger, men snarere en indramning af det 
mulighedsrum, hvori eleven kan indskrive sig selv og sine handlinger” (ibid. 83).  

 

At magten ikke er en fuldstændig lukning af mulighedsrum, fremhæves af Dean ved, at styring må ske ved at 

påvirke og forme formelt frie individers handlinger (Dean 2006: 48). Dermed skelnes mellem styring og tvang, 

hvor styring forudsætter en villighed til selvstyring, at subjektet knytter an til styringen og tager den på sig (Å. 

Andersen & Thygesen 2004, Villadsen 2006: 10). Dette indikerer, at subjektet i situationen må have frihed til at 

vælge noget andet (Dean 2006: 50). Friheden består i at kunne handle anderledes, at subjektet står overfor et 

mulighedsfelt, hvor der er flere mulige måder at handle på. (Bjerg & Knudsen 2007: 82-83, Heede 2004: 40). 

                                                 
9 Styringsteknologier kan opdeles i to former; power technologies of performance – til at måle, monitorere og kontrollere samt 
power technologies of agency – til at optimere menneskelige ressourcer (Staunæs 2007). Denne opdeling opererer bl.a. 
Staunæs (2007), Kofoed (2007a) og Amhøj (2007) med. Jeg skelner ikke mellem disse to.  
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Dette er dog ikke frihed til at sætte sig ud over eller undslippe styring, da mennesket altid vil styre mod noget, har 

frihed altid en form (Dean 2006: 48), og frihed og magt udelukker ikke hinanden, men indgår i et gensidigt 

betingelsesforhold (Heede 2004: 43).  

 

Jeg bruger styringsbegrebet til at undersøge, dels styring som adfærdsform, dvs. måden der handles på andre, 

og til at undersøge de specifikke rationaler, der argumenteres frem i teknologien. Til det anvender jeg Å. 

Andersens & Thygesens (2004) begreb minimering af forskelle som iagttagelsesredskab, der fokuserer på 

forskelssætninger, hvordan de stilles til rådighed, og muliggør bestemte styringer ved at synliggøre nogle 

aspekter og lade andre i mørke.  I analysen har det været nødvendigt for mig at foretage en skelnen mellem 

begreberne diskurs, (styrings)rationaler og logikker. Diskurser forstår jeg som de overordnede måder at tale og 

forstå på, hvor rationaler kan forstås som de konkrete styringsrationaler, der muliggør en sammenhængende 

forklaringsmodel ved at beskrive et bestemt kausalt forhold mellem årsager og virkninger, og logikker tænker jeg 

som forskellige meningsgivende udsagn, dvs. udsagn, der kan trække på dele af styringsrationaler. Til at 

undersøge hvorledes subjekterne tager styringen op, har jeg benyttet mig af Wetherells og Potters begreb 

fortolkningsrepertoires.  

 

 

Fortolkningsrepertoires  

Begrebet fortolkningsrepertoires er udviklet af Wetherell og Potter (1992) for at sætte fokus på diskursernes 

handlingsorienterede, situerede og levede aspekter. Med Wetherell og Potter fokuseres blikket på, hvordan 

aktører konstruerer verdensbilleder, versioner af virkeligheden, i social interaktion. Begrebet muliggør iagttagelser 

af, hvordan konkrete interaktioner og kommunikationer etableres og bidrager til mere overordnede diskurser 

(Staunæs 2004: 53), og ligeledes hvordan overordnede diskurser kan tages op på forskellige måder. Wetherell 

og Potters pointe er, at subjekter trækker på dominerende diskurser som en fleksibel ressource i social 

interaktion, der anvendes til at skabe mening og italesætte verden på bestemte måder, så de fremstår som 

stabile og sande versioner af virkeligheden (Wetherell & Potter 1992: 64). 

 

Dette betyder, at fokus bl.a. er på samtalens retoriske opbygning, hvor selve designet, fremførelsen af versionen 

ikke kun tænkes som at udarbejde et argument, men er ligeledes konstrueret i modsætning til alternative 

versioner, for at underminere det konkurrerende fraværende – the absent Other (Ibid.: 96). Derfor har jeg gennem 

analysen opmærksomhed på det retoriske, i form af brug af pronominer og begreber, samt hvad de skaber af 

forskellige versioner af, hvad og hvordan elevmægling kan (il)legitimeres som en antimobbeteknologi.  
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Jeg anvender en vinkling af Wetherell og Potters begreb ideologiske virkninger10. Ideologi skal ikke forstås som i 

marxistisk teori som falsk bevidsthed, der slører virkelige magtrelationer og dominansforhold mellem samfundets 

kæmpende klasser, men derimod som en praksis, der via dominerende diskurser kategoriserer verden på måder, 

der er med til at legitimere og opretholde sociale mønstre (Jørgensen & Phillips 1999: 126).  

 

Fortolkningsrepertoire-begrebet giver mig mulighed for at fremanalysere, hvorledes de forskellige subjekters 

repertoires opretholder eller udfordrer den sociale ordensdannelse, ved at give blik for hvilke versioner af 

virkeligheden, der vinder frem ved at trække på forskellige fortolkningsrepertoires, og hvorledes disse versioner 

virker som en ressource for det talende subjekt, samt udfordrer eller opretholder bestemte sociale mønstre, som 

vil positionere det talende subjekt på en bestemt fordelagtig måde.    

 

Jeg forstår begrebet fortolkningsrepertoires som situationelt og kontekstuelt, dvs. repertoirerne er ikke som i den 

kognitive psykologi, en mere eller mindre fast struktur, som subjektet forventes at bære med sig fra kontekst til 

kontekst, men etableres i samtalen ved at subjektet trækker på tilgængelige diskurser. At undersøge 

fortolkningsrepertoires kaster lys på spørgsmål om kommunikation, social handlen og konstruktion af Selvet, den 

Anden og verden (ibid.: 124).  

 

 

Positionering og udvikling af identitet 

“An individual emerges through the processes of social interaction, not as a relatively fixed end 
product but as one who is constituted and reconstituted through the various discursive practices 
in which they participate”  

(Davies & Harré 2003: 263). 
 

Begrebet positionering er udviklet af Davies og Harré som alternativ til Goffmanns mere statiske rollebegreb for at 

pointere det dynamiske og processuelle (ibid.). Som ovenstående citat påpeger, så giver positioneringsbegrebet 

blik for subjektets tilblivelse på mikroniveau, gennem begrebsliggørelse af subjektivitet som en konstruktion/ 

tilblivelse på baggrund af indtagelsen af forskellige subjektpositioner, muliggjort af tilgængelige diskurser.  

 

Begrebet muliggør at anse selvet som narrativt, som (per)formes og fortælles frem, afhængig af den position, 

som subjektet forstås og tilbydes til at forstå sig selv igennem11. I fx skolekonteksten eksisterer mange og 

modsætningsfyldte diskurser, med forskellige subjektpositioner, som forhandles aktørerne imellem. Med Davies 

anlægges et blik på subjektets tilblivelsesproces som noget, der konstrueres i samlingspunkterne mellem 

forskellige diskursive praksisser, dvs. i samlingspunkterne mellem forskellige subjektpositioner (Staunæs 2004: 

57). Da aktørerne flytter sig kontekstuelt og situationelt, og ligeledes gør betydning og tilgængelige 

                                                 
10 Wetherell og Potter har anvendt begrebet til at analysere, hvorledes én gruppe i Australien trækker på forskellige 
diskurser, der legitimerer denne gruppes dominans og definitionsmagt over en anden gruppe (Wetherell & Potter 1992).  
11 At selvet ofte fremtræder som en sammenhængende, stabil størrelse, kan anses som at være udtryk for en bestemt vestlig 
diskurs om selvets natur frem for udtryk for essentialisme (Khawaja 2005: 49, Wetherell & Potter 1992: 75). 
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subjektpositioner, så bliver individet til i samlingspunkter, men også i bevægelserne mellem dem (ibid.). På den 

måde er positionering og narrativitet internt forbundne, idet et subjekts positionering i en kontekst og kategori 

tilbyder en fortællerposition, der influerer på den enkeltes perspektiv, der igen muliggør selvnarrativiteten12, 

italesættelsen af den enkeltes forskelligartede positioneringer (Khawaja 2005: 51).  

 

Positioneringen foregår i relation til tilgængelige diskurser og storylines. Storyline er kendetegnet ved den retning, 

det fortalte har, hvor plottet er med til at konstruere bestemte subjektpositioner, subjektiveringstilbud og identiteter 

(Davies & Harré 2003, Søndergaard 2000a). Staunæs udtrykker det som: ”De måder, man lærer at fortælle 

historier på, de handlingsforløb, man præsenteres for, bliver en del af det repertoire, man kan forestille sig selv og 

andre som legitime subjekter ”i (Staunæs 2004: 55).   

 

Positioneringsbegrebet tilbyder et redskab til at fremanalysere forhandlinger og (u)mulige gørelser på 

subjektniveau. Begrebet muliggør at iagttage subjektets handlepotentiale i forhold til at forhandle, tviste, 

skævgøre og vride sin gørelse af den position, hvori det genkendes eller genkender sig selv i en given kontekst. 

Ved at positionere sig indenfor en diskurs eller mellem flere diskurser, indtages positionen i forhold til, hvad den 

ikke er, hvordan positionen eller diskursen er forskellig fra noget andet. Identitet forstås som en fiksering, der 

indebærer eksklusion af alternative positioner og relationer til andre (Simonsen 1996: 38, Søndergaard 2000a). 

 

Sammehed og forskellighed sættes som præmis for subjektets orientering efter ordensskabelse, og det er her 

sociale kategorier kommer i spil, idet de fungerer som det værktøj, hvorigennem subjektet kan ”ordne” 

virkeligheden.  

 

 

Sociale kategorier og intersektionalitet 

At sætte fokus på sociale kategorier og måden de intersekter giver mulighed for at opnå viden om kontekstuelle 

normativiteter og tilblivelsesmuligheder – og begrænsninger. Sociale kategorier såsom ex. køn, alder, etnicitet 

forstås ikke som en bagvedliggende præmis for væren, men som betydning for tilblivelse. Begrebet anvendes 

altså ikke, som i andre teoretiske rammer, som forklaringsmodel for en række forskelle og forskellige tilblivelser, 

men gør det i stedet muligt at fokusere blikket på, hvorledes sociale kategorier og måden de indholdsudfyldes i 

sociale kontekster, fungerer som orienterings- og sorteringsredskaber – med betydning for in- og 

eksklusionsprocesser.  

 

Begrebet synliggør, hvorledes det at blive genkendt, positioneret, interpelleret13 eller hvervet (McDermott 1996) i 

en bestemt social kategori, som ex. mobber eller offer, sætter betingelser for tilblivelse. Der er bestemte typer af 
                                                 
12 Med Bruner kan selvet forstås som ”en god fortælling”, indeholdende et plot, hvoromkring begivenheder kædes sammen 
over tid, ordnes i sekvenser, og får sin mening i forhold til det dominerende plot eller intrige (Bruner 1999, Bruner 2004: 85). 
13 Begreb udviklet af Althuesser til at indfange den bevægelse, hvor subjekter anråbes og kaldes til identitet og genkender 
sig selv som en bestemt slags subjekt (Staunæs & Søndergaard 2005: 56). 
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adfærd, der forbindes med de forskellige kategorier, der er handlinger, der er passende, og der er adfærdsformer, 

som er upassende, uforståelige eller forkastelige i en bestemt kontekst. Begrebet fikserer ikke blikket til 

baggrundsvariabler for Maries stille sammenbrud, såsom at hun er skilsmissebarn, måske ”har” et sårbart sind, 

befinder sig i den hormonale pubertetsalder, men giver mulighed for at fremanalysere, hvad det er for 

normativiteter, der er selvfølgelige i konteksten, og hvorledes disse sætter betingelser for tilblivelse. 

 

Kategorier indholdsudfyldes gennem tilgængelige diskurser (Davies & Harré 2003: 262), vi kan ex. kun forstå, 

hvad ”en mobber” eller en ”elev” er gennem den diskursive viden, der er til rådighed. Vi fødes ind i kategorier som 

ex. dreng eller pige, aflæst af det kønnede tegn på kroppen (Søndergaard 1996), og de kategorier giver 

forskellige subjektiveringstilbud og positioneringsmuligheder, og forstås ikke som noget man ”er” eller ”har”, men 

noget man gør. Én af Staunæs’ pointer er, at subjektivitet og kategorier gøres med udsigt til det Andet - til det 

subjektiviteten og kategorien ikke er (Staunæs 2004: 66-67).  

“The notion of who and what Others are (what they are like, the attributes assigned them, the 
sorts of lives they are supposed to lead) is intimately related to ”our” notion of who and what ”we” 
are. That is, “we” use the Other to define ourselves: “we understand ourselves in relation to what 
“we” are not”  

(Kitzinger & Wilkenson 1996: 8). 
 

 

Det handler både om, hvilke(n) kategori(er) subjektet kan komme til eksistens igennem, men også om hvordan 

kategorien gøres og forhandles. Intersektionalitetsbegrebet gør det muligt at iagttage, hvorledes konkrete 

subjekter bliver til i samspillet mellem de sociale kategorier, der gennemskærer, toner, opløser og fremhæver 

hinanden, og hvordan subjekterne selv gør aktivt brug af kategorierne ved at tviste dem, markere – og måske 

skaber diskursive brud (Staunæs 2004, Amhøj 2007: 73). 

 

Begrebet anvendes i diskurspsykologien som et analysegreb, der kan destabilisere vores forståelser af 

baggrundsvariabler og deres betydning for subjektivitet. Vi tilbydes at forstå ex. en mand, kvinde, mobber eller 

offer, ikke som noget man er qua sin biologi, alder, opdragelse, men noget man former sig og formes efter i 

forhold til kontekstuelle normativiteter og adfærdsformer, der anses som passende til kategorien. Hvis noget ikke 

er passende, bliver det problematisk, og skal forklares (Søndergaard 2000a) eller måske bortkastes. Dette vil de 

næste begreber sætte yderligere fokus på.   
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Andetgørelse  

Når noget inkluderes gøres det i forhold til, hvad det ikke er. Det første og det Andet handler om magt til at 

bestemme, hvad der inkluderes og ekskluderes, hvad der defineres som det passende og de ikke-passende, som 

det normale og det ikke-normale (Staunæs 2004: 67). 

 

Begrebet Andetgørelse, Otherness, har sin baggrund i dels feministiske og antropologiske studier, hvor det 

problematiseres, hvorledes processer i definition og repræsentation af ex. køn og etnicitet skaber positioner af 

førstehed og andethed (Kitzinger & Wilkenson 1996). Som før nævnt, cirkulerer magten gennem relationer, som 

indtræder i et magtrelationelt hierarki bestående af binære bindinger (Heede 2004), som ex. normal - syg, mand – 

kvinde, voksen – barn, hvid – sort. Magt handler om at indtage positionen som den privilegerede med magten til 

at definere den Anden, og begrebet muliggør at fokusere på Along what shifting lines of power and 

powerlessness is Otherness constructed (Kitzinger & Wilkenson 1996: 3). At blive Anden er både noget man 

bliver gjort og gør sig til (Staunæs 2004: 67, Khawaja 2001).  

 

Andetgørelse betegnes som den mekanisme, som ligger til grund for sociale udskillelsesprocesser, der får 

bestemte grupper af individer til at fremstå som (problematiske) modstykker til normen (Staunæs 1998:14). 

 Udskillelsesprocesserne af det ikke-passende gøres i forhold til kontekstuelle normativiteter, hvor der ex. 

tilskrives en passende opførsel, måde at klæde sig på, passende tale til bestemte subjektpositioner lokaliseret i 

bestemte kontekster. At blive inkluderet fordrer at kunne afkode det passende og gøre sig selv genkendelig som 

legitimt subjekt indenfor de sociale strukturer. At indtage en legitim position fordrer, at positionen må gøres på en 

passende måde i forhold til de kontekstuelle tolkningsrammer (Kofoed 2004, Staunæs 2004).  

 

Andetgørelsesbegrebet giver mulighed for at fremanalysere dels viden om normativiteter, og dels hvordan de kan 

gøres forskelligt. Normativitet hænger sammen med den sociale ordensskabelse. [D]e [fælles normative 

imperativer, DR] viser hen til, hvad der i denne sammenhæng forstås som det normale og rigtige, og de fungerer 

som imperativer, altså levede pligtbud for, hvordan man bør gøre [ex kategorierne, dr] etnicitet og køn i 

skolekonteksten (Staunæs 2004: 67-68). Normativiteter informeres af diskurser og storylines, der fungerer som 

magtfulde fikseringer af sproget, som sætter betingelser for, hvordan man kan tænke om sig selv og andre (ibid.: 

56).  

 

Andetgørelsesbegrebet dækker over betinget inklusion, dvs. hvor andetheden er velkendt og tolereres (ibid.: 67). 

Hvis en kategori gøres for skævt eller anderledes, anvender Staunæs begrebet abjektgørelse (ibid), dvs. 

andetheden er ikke til at tolerere, men må bortelimineres. Første- og andethed konstituerer sociale 

ordensdannelser, hvor afvigelser konstitueres af, hvad der anes for at være normalt, som igen konstituerer det 

Andet (ibid.: 70). Staunæs udtrykker på baggrund af filosoffen Judith Butler: Normen har afvigelsen som sit 

eksistensgrundlag – afvigelsen ikke hinsides det normale, men befinder sig netop både indenfor og udenfor 
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normen (ibid.: 67). Det er ved at fremanalysere grænsen for det normale, det passende, at det ikke-passende 

træder frem og omvendt (Kofoed 2008: 202). 

 

Søndergaard formulerer, på baggrund af Giddens, subjektets kulturelle frisættelse i det posttraditionelle, hvor 

mennesket på den ene side er kulturelt frisat fra tidligere traditioner, og samtidig er eksistentielt afhængig af 

kulturel og samfundsmæssig integration (Søndergaard 1996: 33). Den eksistentielle afhængighed tydeliggør, at 

det ikke er lige gyldigt, hvilken position og kategori subjektet kommer til eksistens igennem. Et ekskluderet og 

andetgjort subjekt forstår jeg, som havende ringe eller ingen stemme i forhandlingen af sin egen og andres 

positioner, samt betydningssættelsen af den sociale virkelighed, hvilket kan have store konsekvenser for 

subjektets subjektiveringsproces i form af at komme til eksistens som powerless (Davies 2000: 107), dvs. som 

magtesløs Anden, hvilket kan blive bundet til subjektets identitet (ibid.). 

 

 

Feltet set i lyset af valgte metaoptikker 

At studere mobning gennem poststrukturalistisk metateori åbner op for at træde et skridt tilbage og ”lægge 

fænomenet åbnet”. Med det mener jeg, at jeg anser mobning for at være et udtryk for eksklusionsprocesser af en 

eller anden art, men jeg vil forsøge at lægge åbent, hvordan de processer gøres, betydningstilskrives og 

indholdsudfyldes. Da jeg samtidigt trækker på en metateori, hvor in- og eksklusionsprocesser anses som en 

grundfigur i socialt liv, så er jeg interesseret i at iagttage, hvilke gørelser af eksklusion der genkendes og 

betydningstilskrives som mobning. Dette betyder, at jeg har fokus på alle former for eksklusion og andetgørelse 

uden på forhånd at forholde mig til, om de indholdsudfyldes af de lokale aktører som mobning. Disse iagttagelser 

sættes i relation til de lokale, situationelle og individuelle indholdsudfyldninger af mobbefænomenet. Dvs. jeg har 

som analytisk forhåndsantagelse, at mobning anses som et udtryk for bestemte eksklusionsprocesser, men 

lægger åbent, hvordan de processer ser ud og hvilke komponenter, der udgør processen.  

 

 

Grundpræmisser 

Ved at trække på det metateoretiske afsæt og ovenstående begreber, har jeg sat nogle præmisser for specialets 

kundskab og min måde at iagttage på (Amhøj 2007, Simonsen 1996: 40). Jeg sætter den præmis, at inklusion – 

eksklusion er en grundmodel i socialt liv, at sproget har konstruerende karakter, at diskurser og brugen af dem 

konstituerer virkeligheden på bestemte måder, at subjekter er underkastet den diskursive magt for at kunne 

komme til eksistens, men kommer til eksistens som handlende subjekt, dvs. subjekter reproducerer ikke 

diskurserne blindt, de gør noget med dem, de forhandler dem, de tvister dem, skævvrider dem, og det er gennem 

disse gørelser, at fænomener og den sociale orden skabes, vedligeholdes eller udfordres og omskabes.  
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Uddybning af analysesnit 

Tredeling af empiri 

Mit dataarkiv består af tre typer materiale, det har jeg valgt at benævne og skelne mellem gennem analysen: 

designet liv, reflekteret liv og levet liv. De tre typer af materiale er principielt lige vigtige, da min 

kundskabsambition er at blive klogere på, hvordan de gør noget med hinanden, dette vil dog ikke afspejles i 

omfang i sider. Disse skelner, mellem designet, reflekteret og levet liv, er ikke nogen der eksisterer i forvejen. Det 

er nogen, jeg laver og har fundet på for at operere med nogle kategorier, der giver blik for forskellige dele i 

empirien, og hvordan de gensidigt gør noget ved hinanden14. At det blev en tredeling, og ikke to- eller firedeling, 

skyldes at jeg har haft brug for at udarbejde og operere med nogle kategorier, der gjorde det muligt at iagttage de 

interagerende kræfter mellem de gørelser, jeg så, de refleksioner jeg hørte, og de anvisninger på liv, jeg læste 

om og blev præsenteret for.  

 

Når jeg siger designet liv, er det angivelser for liv eller anvisninger på liv, og dækker over skriftligt materiale i form 

af styringsdokumenter fra skolen (såsom ”elevmægler-mappen”15 og skolens styringsdokument mod mobning), 

artikler, metodebøger, samt dokumenter fra internetsiderne www.gribkonflikten.dk16, www.dcum.dk, 

www.sammenmodmobning.dk, og www.uvm.dk, samt observationer og sansninger til konferencen ”50 skoler 

knækker mobbekurven”. 

 

Reflekteret liv dækker over interviewmaterialet, samt at denne del af materialet er kommet til gennem narrative og 

refleksive greb, dvs. interviewformen har skabt et materiale af mættede beskrivelser og refleksioner over konkrete 

hændelsesforløb og fænomener. Dette materiale består af 1X5 interviews af ½-1 times varighed med skoleleder, 

pædagogisk leder, AKT-pædagog samt to elevmæglere. De fem subjekter vurderede jeg som positioneret 

forskelligt i feltet, og blev udvalgt for at få så mange forskellige blikke på problemstillingen som muligt.  

 

Levet liv forstår jeg som gørelserne, bygget på mine observationer og sansninger gennem feltarbejdet. Dette 

materiale består af feltarbejdsnoter og situationsskildringer, nedfældet enten i situationen eller umiddelbart efter, 

ud fra hvad jeg har set, hørt, følt og talt om under uddannelsesdagene på skolen, hvor jeg fulgte de kommende 

elevmæglere, én dag hvor jeg observerede de uddannede mæglere på deres vagter, en mæglingsseance, samt 

én dag hvor jeg fulgte elevmægleren Marie gennem hendes skoledag og elevmæglervagt.  

 

Der er forskellige begrænsninger i opdelingen, den skærer analysen, så det som først og fremmest træder frem 

er diversiteten mellem de forskellige former for ”liv”, men det skal ikke forstås, som at levet liv er fravær af 

                                                 
14 Specialestuderende Conni Toft Boesen har hjulpet mig med at tænke det. 
15 Denne mappe består af materialer, som elevmæglerne fik udleveret gennem uddannelsesdagene. 
16 Dette materiale er indsamlet marts- april 2008, et besøg på nettet d. 27.10.2009 viser, at det har forandret sig, ex. er linket 
www.gribkonflikten.dk nu nedlagt, og findes under www.sammenmodmobning.dk. Jeg forholder mig til materialet fra mit 
første besøg på nettet.  
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refleksioner, eller at refleksioner ikke kan handle om levet liv eller anvisninger på liv. Det er disse mellemrum, 

som tredelingen ikke giver blik for, men nu prøver jeg at operere med den her tredeling og ser, hvad det bringer 

med sig. 

 

 

Dekonstruktion som overordnet analysestrategi 

Analysen er kommet til i mødet mellem empiri og teori, som gensidigt har informeret hinanden, og 

analysebevægelserne har været gentagne frem – og tilbage læsninger. En nærmere specifikation af konkrete 

analysebevægelser kan findes i metodedelen sidst i specialet. I det følgende vil min overordnede tilgang til 

analysen skitseres. Analysestrategien ser jeg som en ramme, der fortæller om, hvordan jeg er gået til empirien, 

og indikerer dermed, at der er tale om valg, og at de valg har konsekvenser for, hvad der bliver muligt at se, og 

hvordan det sete konstrueres, dermed også sagt, at jeg kunne have valgt anderledes med andre konsekvenser 

for den konstruerede kundskab (Å. Andersen 1999: 14).  

 

Overordnet set er jeg gået til analysen med dekonstruerende greb. ”Dekonstruktionen er et redskab, der ligger i 

forlængelse af konstruktionstænkningen, og konstruktionstænkningen afskaffer den objektive erkendelse af 

virkeligheden” (Søndergaard 1996: 26). Dekonstruktion som analysestrategi blev introduceret af den franske 

filosof Derrida, og det centrale er gennem forskellige dekonstruerende greb at vise, hvordan ingen begreber er 

fuldstændige og autonome, men udelukkende opnår deres mening i relation til hinanden (Stormhøj 2006: 53). 

Derridas tænkning går i tråd med Foucaults, og betydning anses som organiseret i bipolare, hierarkiske 

relationer, hvor den ene pol har forrang frem for den anden, altså en binær opposition mellem en positiv og en 

negativ term (ibid.). Pointen er, at for at noget kan inkluderes, så er der noget andet, som må ekskluderes, og 

dekonstruktion kaster lys på den proces, hvor noget fremstår som selvfølgeligt og inkluderet, på baggrund af en 

eksklusion af det Andet. Denne forskelsfilosofi giver redskaber til at iagttage, hvordan betydning skabes 

relationelt, og ikke kan fastsættes endeligt, men forbliver ustadig, omflakkende og ikke til at ”nagle fast” (Ibid.: 

38).  

 

Jeg har således læst efter, hvad der markeres og trække tråden til, hvad der står umarkeret og på den måde 

opnå viden om selvfølgeligheds- og normativitetsforståelser (Kofoed 2008, Staunæs 2004, Søndergaard 2000a). 

Fokus sættes altså på den betydningsdannende proces, hvorigennem mobbefænomenet og elevmægling 

konstrueres ved forskelssætning til noget andet og sammensættes af forskellige italesatte komponenter og 

gørelser. 

 

Nu er det blevet tid til analysen.     
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Del II: Analysedelene 
 

 



Mobbende antimobning? – effekter af elevmægling som styringsteknologi mod mobning 

 30 

Analysedel I: Overordnede diskursive betingelser 

 

 

Inden vi bevæger os ind på Fjordskolen og genser aktørerne, vil denne analysedel fungere som rammesættende 

i form af en fremanalyse af de dominerende diskurser, der tilbyder sig og præger feltet, og som subjekterne på 

Fjordskolen må forholde sig til, idet de sætter nogle diskursive betingelser for det at arbejde mod mobning på 

mikroniveau. Først vil elevmægling som ideologi bliver præsenteret, og dernæst vil den begyndende analyse 

træde frem, hvor (fra)koblingerne mellem elevmægling og mobbefænomenet har været omdrejningspunktet. 

Endvidere indeholder denne analysedel et blik på den dominerende retorik på mobbescenen samt Fjordskolens 

masterfortælling om mobning. 
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Elevmægling: Konflikthåndterings -, trivsels- og/ eller antimobbeteknologi? 

Elevmægling er en bestemt variant af mægling, som har været taget op på en række forskellige måder. Først vil 

jeg sige noget om mægling bredt, og bagefter kommer jeg til elevmægling specifikt, som teknologien italesættes i 

dansk kontekst, hvilket munder ud i to overordnede strategier, der tegner sig i arbejdet mod mobning.  

 

 

Ideologien mægling 

Mægling som ideologi17 har rødder dels i fredsbevægelsen, med Gandhi som forbillede, og dels i retssystemet, 

hvor der i forbindelse med ”voldspakken” i 1994 blev iværksat ”konfliktråd”, hvor offer og gerningsmand fik tilbudt 

mægling som et supplement til den traditionelle straffeforanstaltning (Vindeløv 2004: 20). Desuden er der oprettet 

private institutioner ex. Foreningen for Mediation/ Konfliktmægling, samt Center for Konfliktløsning, der holder 

kurser, udsteder certifikater og stiller mæglere til rådighed. 

 

Mægling kobles til en del af en større idéstrømning, benævnt ”alternativ konfliktløsning” (ibid.: 2) eller ”det 

alternative konfliktparadigme” (bilag 2). Dette paradigme argumenteres frem i modsætning til det ”traditionelle 

konfliktparadigme”, der kritiseres for at ”stjæle” konflikter fra de konfliktende parter, idet kommunikationen og 

ansvaret for at løse konflikten overtages af andre (ex. myndigheder eller lærere), hvilket efterlader parterne 

uforløste (Christy 2003: 11). I mæglingsideologien fortælles konflikter frem som et mellemmenneskeligt 

grundvilkår, der ikke skal afskaffes eller undgås, men derimod løses konstruktivt (ibid.: 11). Denne løsning består 

i at oprette et mæglingsrum, hvor de konfliktende parter kan mødes med en eller flere mæglere, som ved hjælp af 

konflikthåndteringssprog kan skabe en konstruktiv dialog parterne imellem omkring de forskellige behov, der 

tænkes at have udløst konflikten (ibid.: 26ff). Dermed undgås fastlåsning og personificering af konflikten (Ibid.: 

20ff). Ved at give konflikten tilbage til de berørte subjekter, anses konflikten at skabe udviklingsmuligheder i form 

af forløsning og udvikling af sociale kompetencer (Ibid.: 28).  

 

Elevmægling udspringer fra mæglingsideologien, og grundtanken er, at elever uddannes i mæglingssproget og 

den alternative konfliktforståelse, som de forventes at benytte sig overfor yngre elever på skolen. På Fjordskolen 

er det elever fra 7. og 8. klassetrin, der uddannes til - og fungerer som elevmæglere overfor elever fra 0.-3. 

klassetrin.  

 

Der er forskellige varianter af elevmægling, fra USA kendes metoden som peer-mediators, og metoden V.E.N. 

(Venner Er Nødvendige, DCUM 2006b: 148) minder også meget i grundformen om elevmægling. I Norge har 

elevmægling været indført på en række skoler siden 1995 som et udviklingsprogram ledet og finansieret af justits 

                                                 
17 Jeg bruger ideologi som betegnelse for idéstrømning og ikke som i ex. marxistisk teori som udtryk for falsk bevidsthed. 
Ideologibegrebet anvendes i stedet for diskurs – for senere hen at kunne skelne mellem det jeg kalder for 
mæglingsdiskursen og mæglingsideologien.  
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– og undervisningsministeriet, og i Sverige arbejdes der på nogle skoler med 6 ugers programmer i elevmægling/ 

mediation (Christy 2003: 12).  

 

 

Mæglingens vej til dansk skolekontekst 

Mægling optræder første gang i folkeskoleregi i Sønderborg 1993 i forbindelse med et retsspil for skolernes 

ældste klasser (Kofoed-Olsen 1993: 12). Dernæst dukker begrebet op i en række forskellige forbindelser – først 

til udviklingsprojektet Skolens Sociale Liv (benævnes SSL i det følgende), som iværksættes af Det 

Kriminalpræventive Råd, og forløber i årene 2000-2002. Evalueringen af projektet knytter konstruktiv 

konflikthåndtering an til skolens trivsel og udvikling (Christy 2008). På baggrund af resultaterne fra SSL, blev et 

pilotprojekt blev sat i gang, hvor elevmægling blev implementeret på 3 skoler i Københavns kommune i 2002, 

dette projekt er efterfølgende blevet udvidet, så Københavns Kommune nu forsøger over en årrække at 

implementere elevmægling på samtlige skoler i kommunen (Billeschou 2009). Dvs. elevmægling er nu blevet en 

anvendt og anerkendt teknologi i skolernes pædagogiske arbejde.  

 

Udbredelsen af mægling er ex. foretaget via en oplysningskampagne om konstruktiv konflikthåndtering iværksat 

af DCUM, hvilket er mundet ud i hjemmesiden www.brugkonflikten.dk, samt bogen ”Grib Konflikten” (Christy 

2003), der er udsendt til alle danske folkeskoler. Elevmægling som selvstændig teknologi fik landsdækkende 

fokus, da DCUM i 2006 afholdt praktikerkonferencer flere steder i landet for elever og lærere med erfaringer 

inden for elevmægling, hvor over 700 deltog (Konflikthåndtering og elevmægling i grundskolen 2009). 

 

 

Elevmægling legitimeres (delvist) som antimobbeteknologi 

Begrebet mobning knyttes an til mægling i 2004, da DCUM udsender det designede redskab til minimering af 

mobning, Mobbenøglen, til alle landets folkeskoler (Sørensen & Thomsen 2005)18. Denne tilknytning følges op i 

2006, hvor DCUM udgiver metodehåndbogen; ”Er du med – mod mobning? 42 veje til bedre trivsel”, hvor 

elevmægling introduceres som én af de 42 metoder, og bliver her kategoriseret både som et antimobbeværktøj 

samt et trivselsfremmende værktøj. Dog fremhæves det, at elevmægling ikke anbefales som konkret 

antimobbetiltag (DCUM 2006b: 145). 

 

Som led i den nyeste antimobbekampagne i offentligt regi ”Sammen mod mobning” (marts 2008), blev 

internetsiden www.sammenmodmobning.dk oprettet som antimobbeportal. I dette forum bliver elevmægling 

ligeledes præsenteret som et værktøj i kampen mod mobning (Elevmægling 2009). Dog tages der også her visse 

forbehold overfor elevmæglingens anvendelighed som konkret antimobbemetode, idet der ex i en af artiklerne på 

portalen foretages en skarp skelnen mellem konflikt og mobning. Mobning er et læreransvar, og elevmægling er 

                                                 
18 Mobbenøglen består af et spørgeskema, anbefalinger til forebyggelse af mobning og anbefalinger af to metoder, hvoraf 
den ene er mægling, den anden er klassemødemetoden. 
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dermed ikke den rette interventionsstrategi (Christy & Rabøl Hansen 2008). Elevmægling kobles til mobning, som 

forebyggende teknologi, og ikke direkte intervenerende i konkrete mobbesager. Undervisningsministeriets 

hjemmeside viser udsagn, der falder i tråd med det foregående, elevmægling defineres som antimobbemetode, 

pga. de forebyggende effekter (Elevmægling forebygger mobning 2006). 

 

Selvom elevmægling overordnet set anbefales som antimobberedskab af de nævnte vægtige samfundsinstanser, 

så vil en nærlæsning af artiklerne påpege et vist forbehold. Udviklingskonsulent i Københavns Kommunes 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltning, Nina Raaschou, er den eneste, jeg er stødt på, der argumenterer, at 

mægling – men ikke nødvendigvis elevmægling (Raaschou 2003: 89) - kan anses som anvendelig konkret 

antimobbeteknologi, hvilket hun argumenterer frem på baggrund af, at mægling verden over bruges i sager om 

overgreb og grove overfald (ibid.). Der italesættes altså forholdsvis divergerende forståelser af, hvorvidt 

(elev)mægling kan anvendes som et supplement til andre mobbetiltag, eller om (elev)mægling kan bruges som 

selvstændig antimobbeteknologi, en ny form for sanktion, der træder i stedet for den traditionelle. Der synes at 

tegne sig forskellige diskurser om måden at tale om elevmægling og mobning på19. 

 

 

Tre fremherskende diskurser  

Den ene er her repræsenteret ved Rabøl Hansen & Christy (2008) og Olweus (2005), som til trods for deres 

interne uenigheder om, hvordan mobning kan forstås (se evt. forskningsoversigten), så trækker de alle på 

forståelsen af mobning som et overgreb, og at der skal iværksættes en specifik antimobbestrategi for at arbejde 

målrettet mod mobning – det er ikke nok at arbejde med ”trivsel” alene. Elevmægling får her status som et evt. 

supplement til andre konkrete antimobbetiltag. Denne diskurs vil jeg benævne ”overgrebsdiskursen”. 

 

Overgrebsdiskursen sættes her i modsætning til den anden strategi, og trækker på logikken om, at ”det at arbejde 

med trivsel vil hæmme mobning”. Det er gennem denne diskurs, at elevmægling finder sin legitimitet som 

antimobbeteknologi, selvom der udtrykkes forbehold. Diskursen vil i det følgende blive refereret til som 

”trivselsdiskursen”. Denne diskurs italesættes ex. gennem publikationen fra DCUM (2006b), og retorikken kan 

genkendes i overskriften for DCUMs praktikerkonferencer ”Mere trivsel – mindre mobning” (Mere trivsel – mindre 

mobning 2009), samt i benævnelse af trivselserklæringen som ”Det nationale samarbejde for social Trivsel og 

mod Mobning i Grundskolen” (Det nationale samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen 2009).  

 

Som en tredje diskurs benævnes mægling som en selvstændig antimobbeteknologi, som træder i stedet for den 

traditionelle (Raaschou 2003). Denne vil jeg benævne ”mæglingsdiskursen”. 

 

                                                 
19 Dette er en skelnen jeg foretager for senere at kunne iagttage og forfølge udsagn på Fjordskolen. Denne skelnen giver 
ikke blik for nuancerne i de forskellige fremstillinger og er alene foretaget ud fra, hvorvidt og i hvilken udstrækning 
elevmægling udpeges som legitim antimobbeteknologi. 
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Situationen og feltet lige nu 

Det er det felt, som Fjordskolens implementering af elevmægling som antimobbeteknologi rammer ind i. Et felt, 

der er præget af en vis uigennemsigtighed i forhold til at definere, hvorvidt og hvordan teknologien er anvendelig 

til minimering af mobning. Elevmægling fortælles frem som antimobbeteknologi på diverse portaler, men samtidig 

udtrykkes forbehold overfor hvordan. Foucault anvendte krigsmetaforen i diskursernes kamp om at opnå status 

som definerende og hegemoniserende et felt (Heede 2004: 40), og der synes at tegne sig et mobbe-

elevmæglingsfelt, hvor der ikke er opnået hegemoni, men derimod hersker diskursiv kamp om at definere, 

hvorvidt og hvordan elevmægling kan legitimeres som antimobbeteknologi. Hvordan denne kamp synes at sætte 

forskelle, skal vi se nærmere på senere, hvor det bliver interessant at høre, hvilke refleksioner skolelederen, det 

pædagogiske personale og elevmæglerne har gjort sig om elevmægling og mobning på Fjordskolen, og hvordan 

elevmægling tænkes som en antimobbeteknologi. Først skal vi kaste et blik på den dominerende retorik, der 

anvendes i italesættelsen af mobning, og dernæst følger masterfortællingen om mobning, inden vi er parate til at 

besøge Fjordskolen igen.  

 

 

Frihedskampen mod mobning 

Et blik på retorikken, anvendt til italesættelserne af mobning, tegner et billede af en ”kamp”, mobning som noget, 

der kan bekæmpes og vindes over ved at stå sammen, gøre fælles front. Trivselserklæringens sammenslutning 

benævnes med ord som ”national koalition til fremme af en trivselsfremmende skole” (N.C. Andersen 2004: 125). 

Ligeledes anvendes kampretorik til benævnelse af elevmæglerne, som italesættes med ord som: ”elevkorps” 

(DCUM 2006b: 41), ”frikvartersvagter” (observationsnoter 85), ”legepatrulje” (observationsnoter 88) og 

”udrykningsteam” (observationsnoter 92). 

 

DCUMs metodehåndbog fra 2006 ”Er du med – mod mobning, 42 veje til bedre trivsel” skitserer to positioner i sin 

titel: Enten er du med – mod mobning, eller også er du… hvad? For mobning?  Med denne retorik indikeres, at 

man kan ”vælge side”, vælge at være med nogle i kampen - eller vælge at være sammen med nogle andre? 

Selvom mobning som fænomen i det evolutionspsykologiske perspektiv kan anses som havende en vis positiv 

effekt via regulering af hierarkiet og dermed sikring af artens overlevelse (Rigby 2002: 20ff), så er der vel ingen, 

der vil sige, at de er for mobning? Spørgsmålet er, hvad denne retorik betyder for det at arbejde mod mobning - 

kan det betyde, at man skal være med på en bestemt måde for at blive genkendt, som én, der gerne vil arbejde 

mod mobning?  

 

Denne retorik omkring og tilgang til mobning som fænomen, benævnes af leder af Nordisk Forum for Megling og 

Konflikthåndtering, Dag Hareide, som ”Den store nordiske mobbekrigen” (Hareide 2004). I denne lokale og 

nationale udformning, jeg har bevæget mig rundt i, vil jeg betegne tendensen ikke som en krig, men som en 
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”frihedskamp”. Til konferencen ”50 skoler knækker mobbekurven”, var de indledende ord fra skolelederen Svend 

Arentsen20: 

”Med en målrettet indsats kan mobning mindskes, ikke fjernes, men mindskes. Dette er 
skolernes fælles kamp, og I vil få hjælp via hotline til antimobbekonsulenter og oprettelsen af 
netværk.  
Denne kamp kræver: motivation, energi, vedholdenhed og engagement!” 

 [observationsnoter: 03] 

 

Efterfølgende italesatte protektoren for projektet, skuespilleren Lars Bom21, supermobbere som ”små terrorister”, 

og det udleverede materiale var prydet med et citat af frihedskæmperen Che Guevarre på forsiden: 

”Ord der ikke følges op af handling – er ikke noget værd!” 

 

Denne kampretorik tegner et billede af, at mobning findes pga. passivitet, og kan bekæmpes ved hjælp af 

engagement. I bogen Tænk hvis det var dig - 21 beretninger om mobning (Strandgaard 2004) synes et fælles 

træk ved mobbehistorierne at være, at dem der har følt sig mobbede, ofte har haft oplevelsen af at blive 

bagatelliseret, når de har søgt hjælp fra lærerne og har således stået alene med eksklusionen, og nogle endda 

følt, at de selv fik skylden for den (ibid.: 14). Måske kan det være historier som disse, der virker konstituerende på 

det, jeg vil kalde ”engagementsdiskursen”? En diskurs, der operer med logikken, at hvis bare du (som skoleleder, 

lærer, forældre, medelev) er engageret nok og handler, så står du stærkt i kampen mod mobning. Det er 

handling, der skal til (Ibid.: 15).  

 

Spørgsmålet er, hvordan denne dominerende retorik samt engagementsdiskursen synes at skabe mulige 

bevægelser, og (u)mulige måder at forholde sig til og handle imod mobning på?  

 

Inden det undersøges nærmere, skal vi høre masterfortællingen om mobning. Jeg anvender begrebet 

masterfortælling inspireret af Kofoed, som har hentet begrebet ”a master code” fra Ammons & White-Parks 1994 

(Kofoed 2004: 66). Med masterfortælling menes en selvfølgelig, naturaliseret fortælling om, hvad mobning er for 

et fænomen, og hvordan der skal handles, hvis der opstår mobning. Masterfortællinger er selvfølgelige 

fortællinger, der orienterer feltet som en implicit norm, der er meningsfuld at forholde sig til, om man er enig i 

fortællingen eller ej (ibid.). Masterfortællingen bygger på mit materiale fra Fjordskolen. 

 

 

Masterfortællingen om mobning 

I masterfortællingen om mobning er der én eller flere mobbere, der udøver nogle negative handlinger overfor et 

offer. De andre elever kaldes bystanders, dvs. tilskuere til mobningen. For at noget kan kaldes mobning, skal de 

                                                 
20 Svend Arentsen er en anonymisering af skolelederen. 
21 Jeg har valgt ikke at anonymisere Lars Bom, idet han ofte markerer sig med udtalelser om mobning, og jeg ser ham 
således som udtryk for en bestemt diskurs. 
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negative handlinger udøves gentagne gange og over en længere periode. Og der skal være en form for 

magtforskel mellem mobberen og ofret. Mobning figurerer på to måder i denne fortælling, synligt og ikke-synligt. 

Den synlige form for mobning, såsom spark, slag, øgenavne m.m. også den ikke-synlige form for mobning, dvs. 

gruppens eller klassens stiltiende udelukkelse og/ eller ignorering af bestemte elever. Mobning er et overgreb i 

denne fortælling, og det er den voksne, der skal sørge for at drage omsorg for ofret. 

 

I skolens materiale skal mobning bekæmpes, dels ved at arbejde forebyggende, dvs. at arbejde med trivsel i det 

daglige, og dels ved en trinvis beredskabsplan. Planen går ud på først at tale grundigt med ofret og vurdere, om 

personen har brug for særlig beskyttelse, og dernæst tale grundigt med mobberen. Voksenmægling mellem 

mobber og offer beskrives som en mulighed. Næste skridt er individuelle samtaler med ofrets og mobberens 

forældre, hvorefter mobbeteamet udarbejder en plan, hvor de eventuelt orienterer bredt på skolen, indkalder til 

særskilte forældremøder, og inddrager andre instanser. Hvis mobningen alligevel fortsætter, indkaldes 

mobberens forældre til samtale, ledelsen taler med mobber og offer, og eventuelt kommer et andet skoletilbud på 

tale. 

 

Denne masterfortælling er at iagttage i styringsdokumentet, og jeg synes, den kan genkendes i dele af 

interviewene, hvor AKT-pædagogen Inger f.eks. siger: 

”[D]et vil være mobning, hvis man over lang tid bliver… bliver udskilt eller holdt udenfor af nogen 

bestemte, på en ubehagelig eller nedgørende måde, så er det mobning!” 

 [Inger: 9] 

 

Elevmægleren Kristoffer fortæller mobning frem således: 

”[I] min definition af mobning […] det er sådan der, hvor det er, hvor det bare er gentagne gange, 

hvor det altid er de samme personer, der er efter den samme… […] mobning det er jo også bare 

det, det er én person, som mobber en anden… og hvor det så er den mobbede, der ikke rigtigt 

kan gøre andet end at bare sådan sidde og sige: la vær!” 

 [Kristoffer: 4-5] 

 

Mads, den pædagogiske leder, siger:  

”Det er jo det der langvarige noget, der ligger i det, altså, at det er sådan noget, der har… 

foregået over lang tid.” 

 [Mads: 7] 
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Skolelederen Finn: 

”Sådan som vi definerer mobning, at den der er ofret, øh, ikke har mulighed for at være andre 

steder, altså, man er nødt til at tage imod, at være en del af den her mobning, ikk os […] 

… en anden karakteristikum ved mobning er jo ofte, at de er flere mod en, eller i hvert fald en 

stærkere mod en svagere i relationen, ikk […] og det får så den betydning, i forhold til en 

almindelig konflikt, at øh, den det går ud over har brug for noget støtte og hjælp” 

[Finn: 7] 

 

Som I kan se af eksemplerne på, hvad der bliver sagt, så fordeler masterfortællingen sig på forskellige 

subjektpositioner i skolefeltet, både i ledelses-, AKT-lærer- og elevmæglerperspektiver, så jeg hævder, at det er 

en diskurs, der er i omløb, det er masterfortællingen, og den er virksom på den her skole. Denne masterfortælling 

trækker i høj grad på logikker fra Olweus’ fortælling om mobning, men det at mægling fortælles frem som en del 

af antimobbearbejdet, er et brud med Olweusdiskursen, og kan være et træk hentet fra det alternative 

”nonblaming” paradigme (s. 12). Hvordan dette ser ud til at sætte forskelle, skal vi se nærmere på senere. 

 

I masterfortællingen skelner de mellem synlig og ikke-synlig mobning, jeg kalder den ikke-synlige form for subtil 

mobning, for at gøre opmærksom på, at det er mig, der taler om den.  

 

 

Tilbage til start 

Der tegner sig nu et felt med brydende logikker og diskursiv kamp på makroniveau, om hvorvidt elevmægling kan 

anses som en legitim antimobbeteknologi. Aktører på Fjordskolen trækker på en masterfortælling om mobning, 

som henter sine logikker fra Olweus – og overgrebsdiskursen. At mægling og elevmægling fortælles frem som en 

del af det konkrete antimobbearbejde, er et brud med denne diskurs, og spørgsmålet rejser sig, hvorledes finder 

elevmægling sin vej som legitimt konkret antimobbeværktøj på Fjordskolen? 

 

På makroniveau legitimeres elevmægling delvist som antimobbeteknologi gennem logikker om forebyggelse, og 

ligeledes via trivselsdiskursen med logikken, ”at arbejde med trivsel – hæmmer mobning”, og sluses således 

bagom masterfortællingen om mobning.  

 

Spørgsmålet er, hvordan det kan have betydning det kan have for Maries stille sammenbrud, som vi så i 

indledningen? Det vil udforskes i det næste. Nu er det så blevet tid til at vende tilbage til Fjordskolen, så lad os nu 

møde Finn, Inger samt Kristoffer og gense Marie og Mads, og høre, hvordan de (for)handler i forhold til de 

diskursive betingelser, hvormed elevmægling tages op som Fjordskolens antimobbeteknologi. 

 

 

 



Mobbende antimobning? – effekter af elevmægling som styringsteknologi mod mobning 

 38 

Analysedel II: Kontekstuelle betingelser - implementeringsprocessen 

 

 

I denne analysedel vil vi vende blikket mod implementeringsprocessen, og høre de forskellige subjekter fortælle 

om, hvorfor valget faldt på elevmægling, og hvilke opgaver de forskellige subjekter forventer, at elevmægling vil 

kunne løse. 

 

 

 

 

 

 

Note om Transskribering. 

Under interviewene benyttedes der mp3 spiller for at fastholde interviewpersonernes udtalelser. Derefter blev de 

udskrevet i den fulde ordlyd, og med den umiddelbare tegnsætning, som var tydelig i udtalen, dvs. kommaer og 

punktummer, som syntes naturlige. 

 

 Når interviewer eller interviewperson tager ordet er dette markeret med en ny linie samt initial. 

 Pauser er markeret med ... 

 Følelsesudtryk er noteret med fx [griner] 

 

Dermed var interviewene fæstet i en grundform, som forblev stabil.  Enkelte steder er tilføjet ord, f.eks. [så, DR], 

for at gøre sætningen mere forståelig, men derudover er talesproget bevaret i dets oprindelige form. 

Markeringerne i interviewcitaterne er interviewpersonernes egne (der, hvor de har lagt tryk på deres udtale af 

ord), hvor jeg laver markeringer, gør jeg specifikt opmærksomt på det i teksten. 
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At vælge en teknologi 

Vi vil starte med at gense den pædagogiske leder, Mads, som vi mødte i indledningen, da han underviste de 

kommende elevmæglere. Dernæst vil vi møde Inger, AKT-lærer og voksenmægler, og skolelederen Finn, 

hvorefter elevmæglerne Marie og Kristoffer inddrages.  

 

Lad os nu starte med Mads, han fortæller om valget af elevmægling som antimobbeteknologi på denne måde: 

”[D]a vi sagde ja til at komme med i det her ”50 skoler knækker mobbekurven”, så […] [har] vi 
sagt ja til at sætte nogle initiativer i gang, nogen ting i gang her på skolen for at arbejde med at 
minimere mobning, og det – så på den måde hænger det sammen, altså, elevmægling det 
startede jo før [min understregning, DR], vi kom med i den der, det der projekt, det var mit – det 
var min idé, at ville ha det, øh, så det har bare passet super fint ind i det her, fordi, så kan vi sige, 
at det var vores første tiltag, det har været elevmægling.” 

 [Mads: 16] 

 

Mads fortæller her, hvordan elevmægling først bliver italesat og betydningssat som antimobbeteknologi, da 

skolen forpligtiger sig til at arbejde med forskellige initiativer, hvor elevmægling, som de arbejder med i forvejen, 

”transporteres” eller ”transformeres” til at være skolens første initiativ mod mobning. Mads’ fortælling om, at 

elevmægling først og fremmest er hans idé, understøttes af skolelederen, Finn. Jeg spørger Finn, om han havde 

kendskab til elevmægling, før Mads blev ansat på skolen. Finn svarer: 

”… [D]et var i tankerne i forbindelse med vores AKT-arbejde […] PPR havde et kursus, jeg kan 
huske, at Inger [AKT-pædagog] nemlig, jeg har snakket med Inger, om der kunne være mening i, 
at hun meldte sig til sådan et kursus – og det blev vi enige om, at det skulle hun ikke, hun skulle 
vælge noget andet… så – jeg har ikke før at Mads kom tænkt, at det var noget, som vi skulle…”  

 [Finn: 10] 

 

Det har altså været overvejelser på Fjordskolen om at implementere elevmægling på et tidligere tidspunkt, men 

de blev droppet igen, som Finn fortæller:  

”[I]ndtil Mads kom med idéen - og erfaringen, der tænkte jeg, nå ja, det kan da godt være, at det 
også kan være noget, men det er vist ikke os lige nu, det er i hvert fald ikke mig lige nu, tænkte 
jeg, det er ikke mit projekt, det her, eller, ja… det - det, jeg havde ikke tænkt det på noget 
tidspunkt sådan at… elevmægling – det er det, vi skal…”  

 [Finn: 10] 

 

Finn har altså ikke tidligere tændt på elevmægling som teknologi, og markerer Mads’ idé og erfaring som det, der 

adskiller før og nu. AKT-pædagogen, Inger, forbinder ligeledes valget af elevmægling med Mads’. Inger siger: 

”Altså, nu er det jo Mads, vores pædagogiske leder, der har sat projektet i gang, han er nyansat 
her på skolen, og kom og forslog det rimeligt hurtigt efter, at han var ansat, og jeg var ude og 
forslå det for nogle år siden, men havde ikke selv, øh… det drive, der skulle til egentligt at være 
igangsætteren på projektet!” [min fremhævelse, dr] 

 [Inger: 5] 

 

Som citaterne viser, har ansættelsen af Mads som ny pædagogisk leder, haft afgørende betydning for valget af 

elevmægling. Før Finn mødte Mads, blev teknologien afvist med udsagn som ”at elevmægling ikke lige var ham”, 
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men måden Mads forhandler teknologien, gør, at den nu opnår status som den teknologi, Finn vælger at 

godkende. Denne forhandlingsmåde italesætter Inger som ”drive”, dvs. ”drive” er det, som er af afgørende 

betydning for igangsættelsen af teknologien. Denne forestilling er Inger ikke ene om, Finn fortæller ”drive” eller 

engagement frem på følgende måde:   

” [S]å kommer Mads med sin entusiasme og sin erfaring, og sådan nogle ting, ikk os – og en ny 
pædagogisk leder skal jo have noget at rykke i… som han har ejerskab til og som han brænder 
for, så tænkte jeg, ”nå ja – så lad os da prøve” – ikke lade ham prøve, fordi jeg ved, at han kan 
sådan noget, når øh - altså, det har jeg lært hurtigt, at når han går i gang med det, så… øh… så 
skal der nok blive noget ud af det, så jeg har troet på det, altså siden Mads han kom!” 

 [Finn: 10] 

 

Finn betydningssætter og markerer Mads’ entusiasme og erfaring, og talesætter samtidig, at Mads’ som ny 

pædagogisk leder ”skal have noget at rykke i”. Det lyder som om, at Finn har ”givet lov til”, at Mads måtte ”få” et 

projekt, og at Finn så efterfølgende er blevet overrasket over, at det er blevet realiseret, og måske med hvilken 

hurtighed? Finn indskriver sig selv som medejer af processen med markeringen af pronominet ”os” -”så lad os da 

prøve – ikke lade ham prøve”, hvilket kan være en markering af, at det måske ikke er selvfølgeligt, at Finn er med 

i projektet? Samtidig indikerer Finn, at det er Mads’ tilstedeværelse, der gør, at han nu tror på projektet; ”så jeg 

har troet på det, altså, siden Mads han kom”. En tro Finn ikke havde før, hvor det var Inger, der foreslog 

teknologien?  

 

Det som her tales frem, og markeres i ovenstående som afgørende for Finns accept af valget af elevmægling, er 

personen, det subjekt (Mads), der har talt elevmægling frem med det rette ”drive”/ engagement og måske den 

rette subjektposition (ny pædagogisk leder kontra AKT-pædagog) til forhandling af teknologien. Derimod står 

faglige refleksioner over - og argumenter i forhold til teknologiens konkrete anvendelighed umarkeret. Det er altså 

Mads’ engagement, erfaring og position, der har været grundlaget for, at Finns valg faldt på elevmægling. I det 

følgende vil vi forfølge de tre komponenter i valget. Først engagementet, som synes at være betydningsbærende 

ikke kun for Mads, men for samtlige aktører på Fjordskolen i arbejdet mod mobning. Hvorefter vi vender tilbage til 

de to andre komponenter; Mads’ erfaring og position. 

 

 

Succes? - så skal jeg have ildsjælene med! 

Mads fortæller om engagementets betydning således: 

”Jeg prøver at arbejde meget med […], at når vi skal sætte ting i gang, så skal jeg have 
ildsjælene med, så skal jeg have dem, der brænder for det med, fordi ellers så lykkes det ikke.” 
[Mads: 18] 
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Mads fortsætter: 

”… [D]a jeg præsenterede det i sin tid, så, øh, så snakkede vi jo om, hvad er det er, der skal til, 
for at blive en god elevmægler, altså, hvad er det for nogle egenskaber, der skal til, så snakkede 
vi om, at det var vigtigt nok at man var tålmodig, og man var god til at lytte, og at man, øh, jamen, 
bare havde lyst til det her!” [min fremhævelse, DR] 

 [Mads: 19] 

 

Engagement og lyst bliver markeret som garanten for, at noget lykkes. Det bliver en kvalitet i sig selv, en 

eftersøgt kompetence, både blandt voksengruppen og blandt de kommende elevmæglere. Mads forsøger at 

indfange aktører til udførelsen af teknologien, gennem interpellering af bestemte subjekter, der forstår sig selv og 

kan genkende sig selv gennem kategorien ”ildsjæl”. Engagement fremhæves som (d)en væsentlig(e) kapacitet. 

Finn italesætter ligeledes engagementets betydning: 

”Så – det at Mads - og AKT-teamet - kom til at brænde for det her, det - det er godt – det er godt 
– og stort – det er godt for skolen, ikk os, at der er… sådan noget - noget ildsjæl, og noget 
power bag… så… det kunne have været noget andet, ikk os, det kunne have været girafsprog, 
eller hvad ved jeg, som er i den samme sfære, ikk os, men det blev det så ikke lige her…”  

 [Finn: 12] 
 

At Finn siger: ”det kunne have været så meget andet” tyder på, at han trækker på logikken fra trivselsdiskursen 

(s. 40), ”at handle for trivsel, vil minimere mobning”, hvorfor det er underordnet hvilken trivselsteknologi, der 

vælges. ”ildsjæl” og ”power” bliver det bærende og er ”godt og stort” for skolen. Finn fortsætter: 

”Det her, det er vores indsats, ikk os, man kan se, at vi gør noget… som vi sætter fokus på, så 
behøver vi heller ikke, at have fokus på noget andet nødvendigvis, fordi der er så mange 
muligheder… alt kunne jo være anderledes, ikk?”   

 [Finn: 11] 

 

Finns markering af, at man nu kan ”se”, at skolen handler mod mobning, kan læses som handlelogikken fra 

engagementsdiskursen, hvor det at handle markeres som efterstræbelsesværdigt, og at Finn mener, at ved at 

have implementeret elevmægling som teknologi markerer skolen udadtil, at den tager mobning alvorligt og viser 

handlekraft. Finns italesættelse af, at tilvalget af elevmægling gør, at de ”ikke behøver at have fokus på noget 

andet nødvendigvis”, rejser spørgsmålet, om Finn har en forventning om, at elevmægling som teknologi vil løse 

alle problematikker i skoleverdenen? Inklusiv mobning?  Dette vil vi vende tilbage til senere. Først vil vi opholde 

os et øjeblik ved den anden komponent; Mads’ erfaring, som Finn tidligere har indikeret som betydningsfuld for 

sin accept af teknologien. 

 

 

Et tilfælde 

Før Mads kom til Fjordskolen og blev ansat som pædagogisk leder, arbejdede han som lærer på en anden skole. 

Mads fortæller her om sin vej til mødet med elevmægling:  
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”Jeg søgte efter, øh, noget der kunne udvikle børnenes relationelle kompetencer, i sin tid, fordi 
det var en klasse, jeg skulle ind og ha’ i et halvt år, som havde virkelig behov for… og gøre det… 
og, øh, også gik jeg bare i gang med at søge, og jeg fandt så frem til sådan mange forskellige 
materialer, men det var det her [elevmægling, DR], som jeg sådan holdt fast ved, som jeg kunne 
mærke, at det her, det er den rigtige vej at gå for mig […] så, øh, så det var egentlig sådan lidt 
tilfældigt, at det lige var den her vej, det gik, kan man sige.” 

 [Mads: 29] 

 

Mads fortæller frem, at hans erfaring består i en praktisk anvendelse af teknologien i ½ år. Igen ser det ud til, at 

trivselsdiskursen legitimerer, at der efterprøves, vælges og vrages mellem forskellige materialer, og Mads 

betegner selv valget som ”sådan lidt tilfældigt”. Mads har ingen uddannelse i mægling, men han har prøvet 

elevmægling af, og har oplevet, at teknologien virker. Dette synes at skabe en bestemt situation, som Mads 

fortæller frem i det næste.  

 

 

Ildsjæle og lallende amatører! 

Mads’ fortæller videre om sin praktiske erfaring: 

”[N]u […] startede vi jo så med at være inspireret af Hjortespringskolen22, så, og har en model 
som minder meget om deres, ikk, øh… udsat for Fjordskoles virkelighed… passet til… […] men 
altså, nu gik vi bare i gang [ler], som sådan nogen… lallende amatører der, gå-på-mod og 
ildsjæle var der samlet, ikk’ altså!” 

 [Mads: 27-28] 

 

Mads griner, mens han fortæller sig selv og mæglerteamet frem som ”lallende amatører” – ”med gå-på-mod og 

ildsjæl”. ”Ildsjæl” som før var den komponent, der sikrede succes, bliver her sat sammen med ”lallende 

amatører”, som giver et billede af noget komisk, noget uprofessionelt. At Mads griner, kan læses både som 

legitimerende for, at den manglende mægleruddannelse tilsyneladende vejes op af engagementet, og som 

kompenserende for, at implementeringsprocessen kan virke mangelfuld i form af den manglende uddannelse23.  

 

 

Mellem top-down styring og fælles fodslaw 

Jeg er nysgerrig på, hvordan skolens øvrige personale har reageret på, at elevmægling indføres på skolen som 

ny teknologi, og jeg spørger Finn, skolelederen, om der var enighed blandt lærerne og bestyrelsen. Finn fortæller: 

”[D]e [er, DR] sådan set ikke blevet spurgt… det er blevet fremlagt som noget vi ville, noget Mads 
ville, som noget vi ville, og, øh, det blev lagt ud i AKT-teamet i første omgang, som syntes det var 
spændende!”  

 [Finn: 11] 

 

                                                 
22 Én af skolerne fra projektet SSL (se evt. s. 31). 
23 En anden læsning af grinet kan handle om Mads’ og min indbyrdes positionering, at Mads bliver opmærksom på, at han 
sidder overfor en DPU-studerende, en repræsentant for uddannelsesvejen, og derfor føler sig nødsaget til at legitimere den 
manglende uddannelse overfor mig. 
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Elevmægling er altså indført som en top-down beslutning, som noget Mads – og til dels Finn ville. Igen melder 

Finn sig både ind i Mads ejerskab af projektet og frasiger sig samme.  

 

Selve implementeringsprocessen har Mads fortalt således frem: AKT-teamet var de første der blev inddraget i 

projektet, hvorefter Mads præsenterede idéen for lærergruppen. Derudfra samlede han en ”voksengruppe”, 

bestående af 2 AKT-lærere, en AKT-pædagog, en lærer fra udskolingen, samt en studerende på 

diplomuddannelse, der fungerer som en form for konsulent og sparringspartner. Dernæst gik Mads til elevrådet, 

som fik til opgave at følge op på Mads’ præsentation af teknologien for eleverne i de daværende 6.-7. kl. 

(nuværende 7.-8. kl. hvor elevmæglere rekrutteres fra), samt udpege elever, som de syntes, ville være gode 

elevmæglere. Herefter skulle samtlige elever på 6. – 7. klassetrin udfylde en ansøgning, hvor de enten 

afkrydsede et felt med ja eller nej, og give begrundelse for, hvorfor de eventuelt gerne ville være elevmæglere. 

Sluttelig skulle der finde en udpegning af egnede elever sted, først skulle eleverne udpege andre elever, som de 

mente ville være egnede, hvorefter blev klasselærerne i de 5 omtalte klasser bedt om at udpege, hvem de syntes 

ville være egnede. Der kom i alt 47 ansøgninger – hvorudfra 16 elever blev udvalgt. Valget blev foretaget ud fra 

vurdering af den enkelte elev – samt gruppeforhold – og udvælgelsen er foretaget i samarbejde med 

klasselærerne og elevrådet.  

 

Fra projektet blev sat i gang med præsentation for skolens AKT-personale til nu, hvor eleverne, der skal 

uddannes elevmæglere er udvalgt, er gået knapt et år. I dette år har Mads forsøgt at lære fra sig til 

”voksengruppen” – de har holdt 9 møder med dagsordener. Mads har holdt et oplæg omkring, hvad mægling er 

samt udarbejdet et kompendium. 

 

Nu er tiden så kommet til at lære fra sig til eleverne. Det foregår i tre dage i tidsrummet kl. 10-14, hvor der er lagt 

programmer for alle dagene med udgangspunkt i Hjortespringskolens erfaringer, som Mads har fundet på nettet. 

Fra den efterfølgende uge er der lavet faste vagtskemaer for elevmæglerne. Når eleverne ikke skal fungere som 

elevmæglere, vil de være ”legepatrulje”. Det er frivilligt i hvor lang tid, eleverne vil være mæglere, de skal ikke 

binde sig for en bestemt periode.  

 

På nuværende tidspunkt er jeg nysgerrig på ejerskabet af dette projekt. Det er indført af og med Mads, 

præsenteret som en top-down beslutning, dvs. skolens andre aktører er ikke blevet spurgt, og jeg oplever en 

skoleleder, som skiftevis melder sig ind og ud af projektet. Jeg spørger Mads til processen. Mads fortæller: 

”[D]en proces, tror jeg så, har været enormt vigtig, altså, at… at det her har vi gjort sammen, at vi 
har tænkt tankerne fra år nul, jeg var helt, det var helt klar på fra starten, altså, jamen jeg har 
prøvet noget, og mere end jer, men jeg er ikke uddannet, vi skal finde ud af det her sammen, ikk, 
så vi er gået vejen sammen, ikk, og det har styrket det rigtigt meget, altså, de overvejelser har vi 
været med i – alle sammen, ikk…” 

 [Mads: 28] 

 



Mobbende antimobning? – effekter af elevmægling som styringsteknologi mod mobning 

 44 

Mads fortæller om en fælleshed, et fælles udgangspunkt. Ingers oplevelse af processen er lidt anderledes, hun 

fortæller: 

”[A]ltså, vi har ikke sådan diskuteret voldsomt meget, øh, hvordan vi sådan hver især vil ha at det 
skal fylde, men vi har nogle fælles… betragtninger, som vi gerne vil ha at skal fylde, og det er i 
hvert fald konflikthåndterings, som er en af hovedopgaverne, ikk’ os’.” 

 [Inger: 5] 

 

Ingers markering af at de i hvert fald er enige om, at en af hovedopgaverne med implementering elevmægling er 

konflikthåndtering, kan tyde på, hun mener, at det ikke er blevet grundigt diskuteret, hvad denne teknologi 

egentligt skal anvendes i forhold til og på hvilken måde – udover at teknologien skal anvendes til 

konflikthåndtering. Det er ikke synligt for hverken Mads eller Inger, at de har divergerende forståelser af, hvad 

elevmægling skal anvendes i forhold til.  

 

Fra Mads’ subjektposition er oplevelsen et fælles udgangspunkt, og at de ”er gået vejen sammen”, elevmægling 

er et fælles projekt, men hans idé. Fra Ingers’ og Finns positioner tilskrives projektet Mads’ position (ny 

pædagogisk leder) og måden denne position gøres på (engagementsfuld). Teknologien ser ud til at kobles til 

Mads’ person, både af Inger, Finn og Mads selv. Mads er den centrale figur, hvoromkring elevmægling drejer – 

det er hans idé, ham der introducerer projektet, og ham der uddanner personalet. Denne position kombineret 

med en skoleleder, der skiftevis melder sig ind og ud af processen, synes at skabe et handlerum for Mads til 

egenhændigt at transformere teknologien fra at være skolens konflikthåndteringsmetode – til nu 

antimobbeteknologi. Dog en transformation Inger ikke har registreret eller fået kommunikeret, og som ikke er 

nedfældet i skolens styringsdokument.  

 

Mads’ position fortælles frem som ”mere erfaren”, men samtidig også som ”ikke uddannet” udi elevmægling. 

Mads er både igangsætteren, projektlederen, den der har prøvet det før, og samtidig ikke-uddannet og ny på 

skolen. Jeg får indtrykket af en ambivalens eller sårbarhed i Mads’ positionering, dels ved at Mads står alene i 

projektet, da han jo besidder alle funktionerne (tovholder, uddanner, igangsætter, inspirator, den mer-erfarne) – 

og samtidig er den ny-ankomne, uden mægleruddannelse, og har samtidigt en leder, som skiftevis melder sig ind 

og ud af projektet. Mads besidder en mellemlederposition, der kan give ham et vist spille – og handlerum, men 

samtidig kan tænkes at ansvarliggøre ham for en linje, der er overens med Finns. Mads indtræder i en magtfuld 

subjektposition, hvor han udøver en vis definitionsmagt i forhold til at definere måden teknologien skal udøves på, 

men det er samtidigt også den position, der er fremtrædende og synlig, hvis projektet mislykkes. Hvis teknologien 

viser sig ikke at ”virke” på Fjordskolen, og den samtidigt er blevet legemliggjort af Mads, hvad kan Mads så blive 

til som?  

 

Ifølge Dean forsøger teknologier at forme bestemte subjekter, ved at der efterspørges kompetencer, som regnes 

for særligt efterstræbelsesværdige (Dean 2006: 75). På Fjordskolen efterspørges og betydningssættes 

engagement i forbindelse med antimobbearbejdet. Spørgsmålet er, om engagementsdiskursen legitimerer en 
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praksis, hvor elevmægling som teknologi implementeres, uden at aktørerne har nogen reel uddannelse i den, 

men klør på med materialer downloadet fra nettet? Hvilket kan tænkes at understøttes af kampretorikken på 

feltet, så det er handlingen i sig selv, der bliver det mest betydningssatte? Samtidig legitimerer 

engagementsdiskursen en gøren, der gør det muligt for aktørerne på Fjordskolen at handle under de 

overordnede diskursive betingelser, de er underlagt, dvs. at de som skole er forpligtiget til at handle mod 

mobning, uden anvisninger på hvordan.  

 

Som vi har set, er det, jeg kalder for engagementsdiskursen virksom på denne skole. Vi har ”engagement” som 

gørelsen, der bærer elevmægling frem - Mads’ engagement, voksenmæglernes engagement, elevmæglernes 

engagement, og Finn er glad for engagementet og synligheden det fører med sig – så kan andre se, at skolen 

gør noget. Synligheden udadtil synes vigtig. En synlighed bl.a. DCUM lægger op til med lanceringen af det 

elektroniske Danmarkskort (DCUMs Undervisningsmiljøkort 2009), som monitorer skoler, der har udarbejdet en 

form for antimobbe-handleplaner, og derfor på dette link fremstår som skoler, der arbejder aktivt for at minimere 

mobning. Måske har udformningen af dette kort en vis panoptisk effekt i forhold til Fjordskolens valg og 

implementering af antimobbe-teknologi, og Finns begejstring for synlighed? Måden danmarkskortet er opbygget 

på, kan skabe en praksis, hvor synlighed er i fokus, hvilket kan få den konsekvens, at skolen som organisation 

blikker sig selv i forhold til at gøre sig synlig, frem for hvad det er for en teknologi, de gør sig synlig igennem, og 

hvad den skaber. 

 

Spørgsmålet er, hvilken betydning engagementsdiskursens legitimering af Fjordskolens implementerings-proces 

har. Legitimerer engagementsdiskursen en praksis, hvor det er tilstrækkeligt at melde sig ind i kampen mod 

mobning, uden at gøre sig videre refleksioner over, hvordan indsatsen i kampen gøres og med hvilke midler? På 

Fjordskolen legitimerer engagementsdiskursen de manglende diskussioner og manglende kommunikation om, 

hvad elevmægling kan og skal anvendes i forhold til, hvilket skaber en praksis, hvor der er uklart, hvad 

elevmægling skal anvendes i forhold til – om den tænkes at kunne klare ”alt” (Finn), mobning (Mads) eller 

konflikter (Inger). Dvs. der er divergerende forståelser af, hvad teknologien specifikt skal anvendes i forhold til, 

om den er et supplement til eksplicitte mobbetiltag eller træder i stedet for.  

 

Nu er det tid til at høre, hvad elevmæglerne selv siger: hvilken funktion tænker de, at elevmægling er installeret 

på Fjordskolen til at varetage? Vi vil nu gense Marie fra indledningen og møde Kristoffer, som udover at være 

elevmægler også er skolens elevrådsformand. De går begge på 8. klassetrin, men i hver deres klasse. 

 

 

Mobning? – det er en helt anden boldgade! 

Jeg spørger Kristoffer, om han tænker, elevmægling har noget med mobning at gøre, Kristoffer svarer: 
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”… [Ø]h… det [elevmægling, DR] er forebyggende mod mobning, men som grundregel, der har 

det intet med mobning at gøre, fordi, der, øh, det vi bygger det på, det er konflikter… og 

mobning, det er jo sådan, en helt anden boldgade jo […] det vi skal gøre, det er bare sådan, at 

forhindre de større konflikter og sådan.” 

 [Kristoffer: 2] 

 

Marie svarer således, på spørgsmålet om elevmægling har noget med mobning at gøre:   

 ”Næh! Jeg tror bare at det er hvis der kommer en lille konflikt, så er den én vi skal løse.” 

  [Marie: 4] 

 

De konkrete udøvere af teknologien elevmægling, italesætter modsat voksenperspektiverne klare forståelser af, 

at mobning ikke er deres domæne. Der tegner sig altså på nuværende tidspunkt en opdeling på Fjordskolen i 

forståelsen af, hvad elevmægling er installeret med henblik på at minimere, hvor ledelsen på den ene side peger 

på ”mobning” og ”alt”, så forstår Inger samt Kristoffer og Marie teknologien som implementeret med henblik på 

minimering af konflikter, altså konflikthåndtering. Kristoffer skitserer dog en vis sammenhæng ved at italesætte 

elevmægling som forebyggende mobning, en tanke Inger også trækker på, hvilket vi vil se på senere.  

 

 

Tilbage til start 

Denne analysedel tegner et billede af en implementeringsproces, hvor det ikke først og fremmest har været 

faglige argumenter, der har legitimeret elevmægling som antimobbeteknologi, men en kobling af elevmægling til 

Mads’ person, og Mads positioneres som den, der har ført elevmægling til Fjordskolen. Spørgsmålet er, om 

denne position kan have den betydning, at når nu Mads har de mange kasketter på (tovholder, igangsætter, 

uddanner, inspirator), så rettes hans’ blik mod disse funktioner, og glider væk fra det konkrete samspil i 

elevmæglergruppen? Hvilket får den betydning, at Mads ikke ser Maries stille sammenbrud? Det kan være en del 

af forklaringen, men hvad er det egentligt for nogle sociale mønstre, implementeringsprocessen rammer ind i?  

 

Dette vil blive udforsket i det næste, hvor vi træder et skridt tilbage i tiden, og vender vores blikke mod dagen før 

Maries stille sammenbrud. 
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Analysedel III: Tilbage til Marie 

 

 

Implementeringsprocessen af teknologien gør noget ved subjekterne og den sociale ordensdannelse. I det næste 

vil vi se nærmere på, hvad der kan være én mulig forklaring på Maries stille sammenbrud, og de andre subjekters 

manglende reaktion på det. Vi starter med at følge gruppedannelsen af elevmæglerpar, og derefter vil vi fokusere 

blikket på AKT-pædagog og Maries indbyrdes forhandling af Maries position. 
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Gruppedannelse 

Det er første uddannelsesdag af de udvalgte elever til kommende elevmæglere. Vi er brudt op fra 

formningslokalet, der skulle bruges til undervisning, og er i stedet gået ind i et mindre, aflangt rum, der er 

domineret af et stort aflangt bord, hvor det er lige knap med pladsen. Det er ved at være sidst på dagen, dvs. 

klokken er næsten 14. Voksengruppen står op langs væggen, eleverne sidder rundt om bordet. Mads står ved 

tavlen, den anden studerende og jeg sidder bagerst i den modsatte ende af lokalet. 

 

Mads siger: ”Tid til at danne grupper. Der er en dreng, der skal være sammen med en pige!” 

Eleverne kigger rundt, nogle gør ”store øjne”. 

Kristoffer udbryder: ”Ad – pigelus!” 

Frederik siger: ”Jeg vil gerne være sammen med en pige – så længe det er en, jeg kan holde ud at være sammen 

med…” 

Mads spørger: ”hvem skulle det så være?” 

Caroline bryder ind: ”Jeg har heller ikke noget imod det…” 

Mads: ”prøv lige at mærke efter begge to, om det er ok?” 

Frederik og Caroline svarer begge ”ja!” 

 

Forskellige ”par” siges højt og skrives på tavlen. 

Mads spørger ud i rummet: ”er der nogen vi mangler?” 

Maries sidemand, Caroline, peger på hende og siger: ”Marie mangler!” 

Marie siger ikke noget, hun kigger ned. 

Mads: ”der er to elever, som ikke er her i dag, de kan sættes sammen!” 

 

[der er noget snak frem og tilbage, og det ender med at Mads sætter Marie sammen med Maja fra 7. klassetrin, 

der er forholdsvis ny på skolen. Marie har ikke mødt Maja før, og hun er ikke til stede denne dag] 

 

Caroline (til Marie): ”hvordan har du det med det?” 

Marie: ”ok!” 

Mads skal til at skrive Maries navn på tavlen, hvor alle parrene står opført to og to, hans hånd med kridtet 

standser. Mads vender sig mod Marie og siger: ”nu har jeg glemt dit navn igen, hvad er det nu, du hedder?” 

[observationsnoter: 128—144] 

 

 

Denne observation finder sted dagen før Maries stille sammenbrud foran gruppen, som vi så i indledningen.  

Gruppedannelsesprocesser tydeliggør, hvem der gør ”sammehed” med hvem, og i observationen bliver det 

tydeligt, at der ingen er i rummet, der gør sammehed med Marie. Med ”sammehed” trækker jeg på en forståelse 

af, at ved at noget eller nogle inkluderes, konnoteres sammehed (Kofoed 2007b: 283), at man er ”lige sådan”. 
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Marie har ikke nogen, som hun danner en selvfølgelig ”sammehed” med, og det kan forklare noget af Maries 

sammenbrud i indledningen, hvor Maja flyttes, men det forklarer ikke det hele. Der synes at være noget mere på 

spil i gruppen, som vi nu vil undersøge nærmere. Vi starter ud med at blikke Frederiks udsagn, hvorefter vi 

forfølger Carolines udpegning af Marie, og hvilken betydning denne markering kan tænkes at have for 

situationen, vi så i indledningen. 

 

Lad os starte med Frederik. Frederiks udsagn: ”så længe det er én, jeg kan holde ud at være sammen med” som 

svar på, at så vil han gerne danne gruppe med en pige, kan læses på flere måder. At han ytrer det, kan være en 

måde at legitimere sin indmeldelse i gruppedannelsen med en anden kønnet aktør, som måske ikke er helt 

passende i forhold gruppens kønskoder og kønskonnoterede forholdemåder24, specielt efter at Kristoffer har lagt 

kimen til en kønnet forholdemåde med udsagnet ”ad – pigelus!”. En anden læsning af Frederiks ytring kan være, 

at der rent faktisk er nogen feminint markeret i rummet, som han ikke kan holde ud at være sammen med, der er 

nogen, som Frederik ikke vil gøre sammehed med, og som han ikke bare markerer sig forskellig fra, men direkte 

som ikke at kunne ”holde ud”. Med ”holde ud” foretager Frederik ikke bare en forskellighedsmarkering, men også 

en bortkastelse, en abjektgørelse (Staunæs 2004: 67). Ordvalget undrer mig, ”holde ud”, udsagnet flagrer i 

rummet, og jeg undres, hvem er det mon, han ikke kan holde ud? Frederiks udsagn modsiges ikke af nogen i 

rummet, derimod følges det op af Mads, som en legitim ytring, ved at han spørger ind til: ”hvem det så skulle 

være?”. Jeg undrer mig over, hvorfor dette ”holde ud” er et legitimt udsagn i gruppen, og om det, at Marie sidder 

som den eneste tilbage, kan læses som, at hun subtilt interpelleres af Frederiks udsagn som den uudholdelige 

nogen?   

 

 

At gøre passende… 

Staunæs (2004) og Kofoed (2004) har beskæftiget sig med, hvorledes kategorier og netværkskomponenter må 

gøres på en passende måde, for at opretholde en bestemt orden i skolelivet. Subjektpositionerne i skolen må 

gøres på en ”ikke for skæv” måde, hvis subjektet vil accepteres og legitimeres som passende aktør og opnå 

position som deltagende subjekt. Dette kræver at være genkendelig som et bestemt slags subjekt. Staunæs 

operer med begrebet ”kontekstuel genkendelighed” (Staunæs 2004: 66), for at indkredse betingelser for 

genkendelse og legitimering gennem de kontekstuelle tolkningsrammer. Ved at blikke Marie gennem begrebet 

kontekstuel genkendelighed bliver det synligt, at Marie gør noget andet end de andre elevmæglere fra 8. klasse, 

hun deltager på en anden måde. De andre 8. klasseelever performer denne sociale kategori ved at være meget 

talende, markere sig, og deltage aktivt gennem uddannelsesdagene. Det gør aktører fra 7. klassekategorien 

også, men ikke med samme selvfølgelighed og i samme grad, som aktører tilhørende 8. klassekategorien - 

undtagen Marie. Marie deltager ikke som markerende, aktiv, talende, hun er stille det meste af tiden, sidder med 

                                                 
24 Det kan måske handle om Thornes skolegårdsdiskurs og bestemte køns-konnoterede forholdemåder, der blandt andet 
udstikker markører for legitime handlemåder blandt kønnene, deriblandt kønshomogen gruppeopdeling (Thorne 1993: 37ff). 
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optrukne skuldre, og med blikket rettet mod bordpladen. Og da Mads spørger ud i rummet, om der er nogle, der 

mangler en makker, er det Caroline, der udpeger hende.  

 

 

En forfølgelse af Carolines pegefinger 

Hvilken markering af Marie foretager Caroline? Caroline peger fysisk på Marie med en finger, og anråber Marie i 

positionen, som manglende en makker. Maries manglende makker bliver synlig for hele gruppen, og det at én af 

drengene ligeledes mangler en makker, går umarkeret hen25. Forhandlingen af Maries manglende makker, 

foregår uden hendes aktive deltagelse, og Mads foretager en pardannelse mellem Marie og den fraværende 

Maja. Først da pardannelsen er forhandlet på plads de voksne imellem, vender Caroline sig mod Marie, og 

inddrager Marie i forhandlingen med spørgsmålet: ”hvordan har du det med det?”. Caroline anvender præcist 

samme ordvalg, som Mads anvendte lidt tidligere overfor hende og Frederik, en sprogbrug, der konnoterer 

omsorg for Marie, og indikerer en frivillighed. Jeg undrer mig over, at Carolines selvpositionering som ”Mads/ 

voksen” går umarkeret hen, og det kan læses som udtryk for, at Caroline perfomer passende 8. 

klasseelevmægler korrekt, dvs. hun er kontekstuel genkendelig som passende. Gennem spørgsmålet ”hvordan 

har du det med det?” indtager Caroline positionen som førsteheden, og positionerer samtidig Marie som Anden, 

dén der skal hjælpes. Som Kofoed udtrykker det, er magt ikke bare en relation, men en måde nogle handler på 

nogle andre (Kofoed 2007a: 100). Det omsorgskonnoterede sprogbrug udstikker et handlefelt og markerer en 

frivillighed for Marie, men spørgsmålet er, hvad Maries reelle mulighedsrum er? Jeg får indtrykket af, at Marie 

gerne vil slippe for at være i fokus på denne måde, idet hun kigger ned i bordet, hovedet er sænket og skuldrende 

hævet, men ved sit ”ok” legitimerer og accepterer Marie ikke kun makkerskabet med Maja og 

gruppedannelsesprocessen, hun accepterer i situationen desuden positionen som den Anden, den der skal 

hjælpes, og måske tilmed at ”hun har det ok med det”, at det kan forstås som hendes eget, frivillige valg? 

Gennem anråbelsen af Maries manglende makker, markeres Marie, men hvordan kan vi forstå, at gruppens 

eksklusion af hende i den grad går umarkeret hen?   

 

 

At gøre passende elevmægler 

Vi vender tilbage til Maries gøren elevmægler anderledes. Marie performer ikke ligesom de andre elevmæglere, 

og specielt elevmæglerne tilhørende 8. klassekategorien, som Marie via sit klassetrin (sandsynligvis) læses 

igennem og forventes at performe sammehed som, at være ”lige sådan”26. Som nævnt før, så fungerer sociale 

kategorier både som orienterings – og sorteringsredskaber i den sociale verden, hvor subjekter afkodes og 

afkoder, positionerer sig og positioneres, in – og ekskluderes afhængig af, hvordan de læses og aflæser 

                                                 
25 Der er to elever, som ikke er til stede den dag; en dreng og Maja. 
26 Udviklingspsykologiske teorier (såsom ex. Piaget eller Vygotsky) sætter alder som fokuspunkter i forståelsen af subjektets 
forventede adfærd og kognitive formåen, og alderskategorien anvendes ofte som markering - og læsning af subjekter i 
skolekonteksten (Thorne 1993). 
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hinanden gennem de sociale kategorier og måden, hvorpå de intersekter.  At de andre 8. klasseelevmæglere 

performer denne kategori på en talende, markerende sig på en aktiv deltagende måde, går umarkeret hen, hvilket 

indikerer, at denne performen er i overensstemmelse med hoveddiskursen på Fjordskolen, der dikterer passende 

elevmægler-normalitet. Ifølge Å. Andersen er: initiativ […] den måde, hvorpå man kan genkende et engageret 

menneske (Å. Andersen 2002: 80), og som vi så, er engagement betydningssat som én af de vigtigste 

komponenter til at udvælge de ”rette” elevmæglere (s. 40).  Med sit kropssprog og sin manglende aktive 

deltagelse, performer Marie ikke ”initiativ” og engagement, og det kan betyde, at hun dermed ikke bliver 

kontekstuelt genkendt som passende 8.klasseelevmægler, men indtager, hvad Wetherell kalder a troubled 

subject position (Kofoed 2008: 202), som er de besværliggjorte, upassende og destabiliserede positioner, der 

markeres i forhold til de ukomplicerede, komfortable positioner, der går umarkerede hen27.  

 

Det at Marie ikke performer sammehed som de andre, og dermed ikke placerer sig indenfor hoveddiskursen, men 

heller ikke indtager en veletableret genkendelig moddiskurs, gør, at Marie stiller sig og stilles udenfor nogen af de 

etablerede diskurser, og dermed uden for de sociale sammenhænge og netværk, som diskurserne praktiseres 

indenfor. Marie er fysisk tilstede i rummet, men hun er ikke en legitim og naturlig deltager i grupperne, og har ikke 

adgang til forhandling af aktiviteterne, positionerne, og meningskonstruktionerne.  

 

Maries gøren anderledes går fuldstændig umarkeret hen i de sammenhænge, jeg har observeret, både i 

elevmæglerkonteksten, men også klassekonteksten, hvor Marie var den eneste elev, der ikke svarede eller 

reagerede, når læreren henvender sig direkte til hende, hvilket hverken læreren eller de andre i klassen 

reagerede på [observationsnoter: 715,722]. Denne ikke-markering af Maries gøren anderledes kan indikere, at 

det ikke er noget nyt, at det ikke er en gøren, der bliver skabt gennem uddannelsesdagene, men at det er en 

gøren, der er ”normal”, selvfølgelig for aktørerne i konteksten.  

 

Hvordan oplever Marie selv situationen? Marie har en stemme i dette materiale, men jeg har af etiske årsager 

valgt ikke at interviewe hende og andre specifikt om hendes situation og position (se evt. s. 85). Et par uger 

senere observerede jeg en mægling, foretaget af Marie og Maja. Marie og Maja blev makkere på trods af Mads’ 

flytning af Maja i indledningen, idet AKT-pædagogen Inger havde observeret Maries stille sammenbrud og fik 

ændret Mads’ beslutning. Nu sidder de tre, Marie, Maja og voksenmægleren/ AKT-pædagogen, Inger, og taler 

om, hvad der rører sig i Maries og Majas liv. En lille del af den samtale er gengivet i det følgende, og giver ét blik 

på, hvordan Marie selv forstår og tilbydes at forstå sig selv og sin situation.  

 

 

 

                                                 
27 Hvor Staunæs arbejder med nogle af de troubled subject positions, der er meget støjende og larmende, som er ”for 
meget” og meget synlige i skolebilledet (Staunæs 2004), så fremanalyserer Kofoed (2004, 2008) de tavse og stille trobled 
subject positions, der ikke vækker den store opsigt.  
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Forhandling af Maries position 

Marie, Maja og Inger sidder rundt om mæglingsbordet. Det er torsdag eftermiddag, og de tre har lige evalueret, 

Maries og Majas første mægling. Det er gået rigtigt godt, mener de alle tre, og nu har snakken bevæget sig til at 

omhandle venskaber og udelukkelse i skolen.  

 

Marie siger: jeg var populær som lille, nu er jeg upopulær – de andre gider ikke snakke med mig. 
 
Inger spørger: hvordan måler man det at være populær? 
 
Marie svarer: de andre ignorerer mig, når jeg vil sige noget.  
 
Inger: kan det være det, du siger, de ikke vil høre, dvs. de er interesseret i noget andet, eller er det dig, de ikke vil 
høre på? 
 
Marie svarer ikke på det, og Inger fortsætter: Det betyder ikke, at man er dårlig, men man er bare anderledes... 
interesserer sig for noget andet!  
 
Snakken går mellem Marie og Maja, om hvem der er populær, upopulær og direkte ”klam”.  
 
Inger fortsætter: Hvis nu hende pigen, man godt kan lide, kun kan snakke om make-up, så kan man trøste sig 
selv med, at hun er vild med noget andet, end man selv er.  
 
[observationsnoter: 674- 679, 685-686] 
 

 

Hvis vi blikker denne samtale gennem Davies og Harrés (2003) positioneringsbegreb, så bliver det muligt at 

iagttage Maries og Ingers storylines, og hvorledes disse storylines informeres gennem tilgængelige diskurser, 

som tilbyder forskellige subjektpositioner for de involverede.  

 

Marie starter sin storyline med at italesætte sig selv som Anden og ekskluderet, dvs. hun italesætter sig selv som 

tolereret i klassekonteksten, men ikke som en naturlig deltager i kategorien 8. klasseelev. Hun anvender udsagn 

som; hun bliver ignoreret af ”de andre”, ”de” ikke gider snakke med hende, og hun er upopulær. Marie anvender 

ikke selv udsagnet ”mobbeoffer”, men fortæller sig selv frem som det, jeg vil kalde et offer for subtil mobning. 

Maries selvpositionering som ekskluderet tages ikke op af Inger, som derimod taler en anden storyline frem, om 

at man godt kan føle sig udenfor, uden at det nødvendigvis handler om, at man er ekskluderet, de andre elever er 

måske bare interesseret i noget andet. Således laver Inger en skelnen imellem eksklusion, fordi ”de andre ikke vil 

høre på den ekskluderede”, også at føle sig ekskluderet, fordi ”de andre er interesseret i noget andet”.  

 

Gennem denne skildring foretager Inger en normalisering af Maries udsagn, og tilbyder en trøstende fortælling 

om, at det måske bare handler om forskellige interesser, og eksternaliserer på den måde eksklusion af Marie fra 

Maries identitet, til Maries interesser, hvilket fører tilbage til Marie. Gennem sin fortælling åbner Inger ikke op for 

Maries mobbefortælling som reel alternativ fortælling, og inviterer ikke til en uddybning af Maries oplevelser af 

eksklusion.  
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Marie uddyber ikke, hvem ”de andre” er, og Inger spørger ikke ind til det. Er det selvfølgeligt, hvem de andre er? 

Er det hele klassen, bestemte grupper i klassen eller elevmæglerteamet? At Inger ikke spørger ind til det, kan 

skyldes, at det er selvfølgeligt, hvem ”de andre” er, at Maries eksklusion er normaliseret. 

 

Gennem samtalen bliver det ikke synligt, hvorvidt Marie godtager Ingers positionering af hende som ”anderledes” 

eller ”interesseret i noget andet”. Samtalen kan (bl.a.) forstås gennem to fremherskende diskurser. 

Mæglingsideologien tilbyder os at forstå konteksten som ”mæglingsrummet”, og positionerne som elevmæglere 

og voksenmægler. Ifølge den diskurs agerer og taler Inger i overensstemmelse med logikkerne; hvor der altid vil 

være diversitet, altid forskellige behov, på spil, hvilket ikke indikerer mobning, men mellemmenneskelige 

interaktionsbetingelser. Gennem denne diskurs giver Ingers afvisning af Maries selvfortælling mening og 

legitimeres. Hvis konteksten derimod begribes som skolerummet og gennem mobbediskursen, så træder en 

storyline frem, hvor en elev fortæller en lærer om oplevelser af eksklusion, og i så fald skulle Inger have handlet 

anderledes på Maries fortælling, jf. skolens styringsdokument. Da Marie ikke forstås gennem mobbediskursen, 

opnår hendes udsagn om sin oplevelse af udelukkelse ikke legitimitet som mobbeoplevelser, og Marie tilbydes 

ikke positionen som mobbeoffer, og dermed ikke den hjælp, der skal gives ifølge mobbemasterfortællingen.  

 

 

Tilbage til start  

Jeg mener på baggrund af denne analysedel at kunne hævde, at den subtile mobning er til stede på Fjordskolen. 

Ignoreringen af Maries stille sammenbrud, er ikke en enkeltstående begivenhed, men udtryk for bestemte 

interaktionsprocesser, der er normaliseret i konteksten. Vi kan forstå gruppeprocessen, som en proces, der 

synliggør, at Maries gør sig og gøres til Anden i forhold til en kontekstuel normativitet om at performe 

engagement. Marie tilbydes en position som inkluderet ekskluderet gennem det intenderede inkluderende 

sprogbrug. Med inkluderet ekskluderet mener jeg, at hun inddrages i samtalen, men under begrænsede 

betingelser som Anden. Billedet er dog ikke entydigt, jeg har også iagttaget situationer, hvor Marie opsøges af 

andre, som gerne vil være sammen med hende, og der er især nogle aktører, som Marie på nogle tidspunkter 

fortæller frem som veninder, og som hun på andre tidspunkter fortæller frem som de ekskluderende kræfter. Jeg 

undres: måske er mobning ikke et enten eller fænomen, men kan også være både og – og således være 

flydende i sin form?  

 

Denne analysedel peger på, at situationen i indledningen kan handle om, at Marie er en pige, der indtager en 

”troubled subject position” – som er tavs. Marie er stille, hendes sammenbrud er stille. Marie genkendes ikke af 

Inger som mobbeoffer, men tilbydes at fortælle sig selv frem i en kategori som ”anderledes”, hvilket kan være en 

mulig læsning af, hvorfor der ikke var nogen, der reagerede på hendes stille sammenbrud – at hun ikke 

genkendes som mobbeoffer, men som ”anderledes”.  
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Spørgsmålet er, om eksklusionen af Marie er normaliseret i en sådan grad, at det er selvfølgeligt, at hun ikke har 

en makker, at hun ikke selv markerer den manglende makker, og at det måske ikke bare synes legitimt, men 

forståeligt at man kan glemme hendes navn, gentagne gange?  

 

Hvilken betydning kan denne stillehed og ikke-synlighed have for konstruktionen af mobning, og konstitueringen 

af elevmægling? Det vil vi se nærmere på i det næste, hvor der inddrages et styringsteknologisk perspektiv for at 

iagttage dominerende styringsrationaler, og måden de tages op på af aktørerne på Fjordskolen. 
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Analysedel IV: Forhandling og konstituering af mobning og elevmægling  

 

 

Som vi så i analysedel II, er der blandt de adspurgte subjekter på Fjordskolen divergerende forståelser af, hvorfor 

elevmægling er blevet indført, og hvad teknologien er indført med henblik på at minimere. I denne analysedel vil 

vi dykke yderligere ned i den problematik, og undersøge først styringsrationalerne, der legitimerer teknologien, 

som de præsenteres i designet liv, der tilbydes af Center for Konfliktløsning. Bagefter vender vi blikket mod 

måden de tages op på og oversættes i levet liv. 
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Elevmægling iagttaget gennem et styringsperspektiv 

Vi har tidligere stiftet bekendtskab med overgrebsdiskursen, trivselsdiskursen og mæglingsdiskursen, som trods 

uenigheder om, hvorvidt elevmægling skal anskues som et specifikt antimobbetiltag eller et supplement til andre 

specifikke antimobbestrategier, alle legitimerer og udpeger elevmægling som anvendelig antimobbestrategi. 

Elevmægling iagttaget gennem et styringsperspektiv gør det muligt at sætte yderligere fokus på, hvordan 

elevmægling som styringsteknologi forventes at minimere mobning gennem bestemte ”anvisninger på liv”.  

 

Ifølge Dean er styring ikke bare hverdagsagtig administration af ting og mennesker, men også et middel til at føre 

os til en ny og bedre eksistens (Dean 2006: 76,77).  

”Enhver teori om styring, eller ethvert styringsprogram forudsætter denne type mål – en bestemt 
slags individ, et fællesskab, en organisation, et samfund, eller sågar en verden, som skal 
realiseres”  

(ibid.: 76). 
 

 

Dermed skitserer Dean, at der udover målet for den konkrete styring er, hvad jeg vil kalde et idealistisk element, 

om skabelsen af en bedre verden. I forbindelse med denne vision, italesætter Dean det han kalder for styringens 

utopiske element: 

”Styringsmentaliteter rummer et besynderligt utopisk element. I denne henseende indebærer det 
at styre mere end blot at udøve autoritet. Styring er drevet af en tro på, at styring ikke blot er 
nødvendig, men også gennemførlig” 

 (ibid.). 
 

Utopien i styringskunsten er en forventning om et ”match” mellem intentionen med indførelsen af bestemte 

teknologier og så deres output, som bygger på den betragtning, at menneskelig adfærd er noget, der kan 

reguleres, kontrolleres, formes og rettes mod bestemte mål (ibid.: 44). Det idealistiske element i elevmæglingens 

som styringsteknologi italesættes således: 

”Vi ønsker, at skolens elever får lært ’konfliktløsningens alfabet’ og derved bliver gode til at klare 
deres egne konflikter. Børn og unge, der er socialt kompetente, har også bedre muligheder 
for at medvirke til et fælles læringsmiljø, hvor det kan lade sig gøre at være forskellige. Det vil 
være gavnligt, ikke blot for et rigt og meningsfyldt skoleliv for alle børn; det er også vigtigt for at 
undgå problemer med mobning og udstødelse af truede og svage grupper”   

(Christy 2003: 7). 
 

Dette ideal gør sig ligeledes gældende på Fjordskolen: 

Mads siger: 

”Så helt overordnet set, så mener jeg, at det her værktøj […] som jeg prøver i hvert fald at 
arbejde med her på skolen, der siger at – at, øh, elevernes sociale kompetencer dem skal vi 
have udviklet, for at vi får nogle ordentlige samfundsborgere ud af det. Så det er sådan, det 
store, det store perspektiv.”   

 [Mads: 2] 
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Inger fortæller det frem således: 

I:  ”[E]n måde at forstå sig selv på, og en måde at forstå andre på, og kunne håndtere at man er 
forskellige, synes jeg, at de får ud af det… fordi man skal ikke bare være som hinanden, man 
skal kunne nogen af de samme ting, og det, tror jeg, at de får med sig! 

 
D:  Kunne nogen af de samme ting? 
 
I:  Ja, i forhold til fællesskabets ånd… kunne være sammen, selvom det ikke er ens, øh… 

interessefællesskab, man deler med den, man sidder ved siden af, men vi er i klasse sammen, 
og det er der nogen, der har bestemt, og det skal vi finde ud af, hvordan det fungerer, hvad kan 
du, og hvad kan jeg, som vi godt kan blive enige om, ikk, i stedet for bare at ekskludere 
hinanden, men det er jo en stor tanke.” 
[Inger: 3-4] 

 

Idealet for styringen er altså et fællesskab uden eksklusion, med større accept af forskelligheder, hvilket kommer 

til udtryk i færre konflikter på skolen, og vil på sigt danne nogle ”ordentlige samfundsborgere”. Vejen til opnåelse 

af dette ideal forventes at manifestere sig gennem den kulturændring, som elevmægling tænkes at føre med sig. 

Mads udtrykker det således:   

”Jeg tænker det, at jo flere foranstaltninger, vi kan sætte i værk, på at sætte fokus på det område 
her, med trivslen og… altså det sociale relationsarbejde, jo bedre er det – altså fordi det er jeg 
sikker på, på lang sigt, vil skabe en meget bedre skole, fordi man har en kultur af, at man er… 
hvad kan man sige, eksisterer sammen i fredelig sameksistens, ikk!” 

  [Mads: 4] 

 

Spørgsmålet rejser sig, hvordan tænkes elevmægling at skabe denne kulturændring, og hvordan forventes 

kulturændringen at minimere mobning konkret? Vi vil nu vende blikket mod det materiale, som elevmæglerne 

blev introduceret for gennem de tre uddannelsesdage for at sætte spot på den tænkning, der præsenteres. 

Tænkning skal her forstås som en indlejret kollektiv aktivitet, som tages relativt selvfølgelig, og ofte ikke er synlig 

for styringens praktikere (Dean 2006: 51,52).  Tænkning dækker over nogle former for viden, som afføder 

specifikke sandheder, og søger at gøre bestemte problematikker styrbare. Vi skal nu undersøge, hvordan de først 

præsenteres i designet liv, og derefter tages op og oversættes i levet liv. 

 

 

Den universelle konfliktforståelse 

Forsiden af elevmæglernes mappe prydes af figuren ”Konflikttrappen”28 (se næste side). Denne figur vil i det 

følgende danne udgangspunkt for min analyse af tænkningen, da ”tænkning” ofte præsenteres som en rationel og 

gennemtænkt aktivitet gennem materiel form (Dean 2006: 74), og figurens formål er at illustrere 

konfliktoptrapningens universelle dynamik, der italesættes som værende betydningsfuld, selvom det pointeres at 

hver konflikt er særegen (Christy 2003: 18). 
                                                 
28 Denne figur findes i forskellige varianter, der er to i elevmæglernes mappe, som vil danne grundlag for min udlægning af 
modellen. De to modeller har Mads hentet fra Hjortespringskolens hjemmeside, som var én af de deltagende skoler projektet 
SSL, og har udarbejdet deres versioner på baggrund af informationer hentet fra Center for Konfliktløsning og Grib Konflikten 
(Christy 2003). Den anden model er i bilag (4). 
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Figur: Konflikttrappen fra elevmæglernes mappe, der kildehenvises til Anne-Marie Nygaard Eilertsen, Hjortespring Skole. 

 

Konflikter forventes at starte med en uoverensstemmelse, hvis denne løses med en dialog, hvor begge parter 

føler sig set, hørt og forstået, vil uoverensstemmelsen ikke udvikles til en konflikt (bilag 5). Hvis uenigheden 

derimod ikke løses, kan konflikten udvikle sig til mobning, vold og skoleskifte gennem en proces med gradvis 

personificering, udvidelse af problemfeltet, fastfrysning af samtale og skabelse af fjendebilleder (ibid.: 20 ff).  

 

Det er antagelsen, at konflikter er udtryk for uopfyldte eller krænkede behov hos én eller flere parter, og hvis 

læreren dømmer og ikke tilgodeser de bagvedliggende behov, kan konflikter blive ved med at blusse op og vende 

tilbage i nye forklædninger (ibid. 25). Jo højere oppe ad trappen en konflikt udspilles, jo sværere vil den være at 

løse, og konflikttrappen symboliserer, at optrapning af konflikter ikke er en naturlov, men at man som individ kan 

vælge at gå ned ad trappen i stedet for op, man kan vælge at gøre det værre eller gøre det bedre, og der gives 

forskellige forslag til hvordan (ibid.). 

 

Den forbindelse, der tegnes mellem konflikter og mobning, skitseres ved, at mobning figurerer på trin seks på 

konflikttrappen, og beskrives med udsagn som: ”åben fjendtlighed”, ”i vredens vold”, ”kontakten varetages af 

ekstremister”, ”de mådeholdne udskilles: forrædere”, samt ”Mål: at skade den anden” (bilag 4 og 5). Mobning 

beskrives altså som ”en eskaleret konflikt”, hvor aktørerne ”er i vredens vold”, det er de billeder, som 

elevmæglerne tilbydes til at forstå fænomenet. I det næste vil vi udforske rationalerne yderligere.  
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En forskel sættes 

Som nævnt tidligere kan en styringsteknologi forstås som en teknologi, der tages i brug med henblik på at styre 

menneskers handling, og styring kan med afsæt i Å. Andersen og Thygesen (2004) forstås som en 

kommunikation, der gælder om at reducere en forskel. Den forskel der sættes og skal reduceres, er mellem det 

idealistiske element (fredelig sameksistens), kalkulen (mobbefri skole), og det den skal reducere (mobning). 

Kalkulen kan forstås som en kommunikativ tilskrivning, hvis funktion det er at selektere mellem en forestillet 

horisont af mulige virkninger og en forestillet horisont af mulige årsager, og fiksere denne forbindelse kausalt (Å. 

Andersen & Thygesen 2004: 14). Forskellen der sættes på Fjordskolen med implementering af elevmægling som 

antimobbeteknologi, er forskellen mellem fredelig sameksistens og mobning/ udstødelse. Da én af 

grundlogikkerne i mæglingsideologien handler om, at konflikter er et almenmenneskeligt grundvilkår, et 

udviklingspotentiale, hvis de takles konstruktivt (Christy 2003: 11), er fredelig sameksistens ikke kendetegnet ved 

fraværet af konflikter, men derimod at konflikterne takles på en bestemt måde. Den forestillede horisont af mulige 

årsager er altså konflikter, der eskalerer, og via konflikttrappen fikseres disse årsager kausalt med virkningen 

mobning og udstødelse. Dermed forventes mobning at kunne minimeres ved at reducere forskellen mellem de 

gode, produktive konflikter og så de eskalerede, destruktive konflikter. Der tegnes et årsags-virkningsforhold 

mellem måden konflikter takles på og så udviklingen af mobning, hvilket generaliseres til at gælde universelt.  

 

I fremskrivningen af, hvad der kendetegner en produktiv fra en destruktiv konflikt, markeres sprogbrugen, hvor 

der skelnes mellem det konfliktoptrappende samt det konfliktnedtrappende sprogbrug. En destruktiv konflikt 

forventes at kunne genkendes på sprogbrug, der kritiserer, og placerer skylden ved den anden part (Ibid.: 31). Vi 

opererer altså i øjeblikket med en logik, der tegner et billede af det, som skal minimeres således: mobning er et 

fænomen, som udløber af en eskaleret konflikt, og som genkendes ved et bestemt konfliktoptrappende sprogbrug 

og en ageren i ”vredens vold”. Dvs. mobning præsenteres som et fænomen, som vil kunne genkendes på at være 

”larmende” med ytringer såsom: ”det er din fejl”, etc. (ibid.). 

 

Samtidigt introduceres elevmæglerne for en anden logik i form af et skema på en overhead, hvor konflikter og 

mobning sættes op overfor hinanden og sættes i modsætning til hinanden (Bilag 6). Ifølge dette skema kan 

konflikter indeholde overgrebssituationer, hvorimod mobning er et overgreb, ligeledes forventes konflikter at være 

præget af ”uoverensstemmelser og spændinger mellem parter”, hvor imod mobning er kendetegnet ved ”sjældent 

[at være, DR] præget direkte af konflikt mellem dem, der mobber og den, der mobbes” (bilag 6).  

 

Gennem denne tænkning bliver vi præsenteret for et billede af mobning, både som en eskaleret konflikt, markeret 

ved et konfliktoptrappende sprog og en ageren i vredens vold, og ligeledes som et overgreb, der sjældent er 

markeret ved direkte konflikt. Mobning italesættes altså både som noget ikke synligt, noget ikke-larmende, og 

som noget meget larmende og synligt. Endvidere foretages der en klar skelnen mellem mobning og konflikter 

(skemaet), men samtidig skitseres der en flydende overgang mellem de to fænomener (konflikttrappen).  
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Det er disse forskellige rationaler, elevmæglerne præsenteres for gennem uddannelsesdagene. Begriber vi det 

gennem Deans optik, bliver det synligt, at rationalerne afføder bestemte former for sandheder om, hvad mobning 

er for et fænomen, og at fænomenet søges gjort styrbart gennem opsætningen af den universelle 

konfliktforståelse, hvor elevmæglerne forventes at kunne genkende og placere social interaktion på baggrund af 

konflikttrappen, og dernæst vurdere, hvilken form for socialt fænomen, der udspiller sig foran dem, og på hvilken 

måde, der skal interveneres. Spørgsmålet er, hvilken betydning det kan tænkes at have, at elevmæglergruppen 

præsenteres for en tænkning, der er præget af rationaler med modstridende logikker i måden mobning fortælles 

frem som fænomen?   

 

Vi vil nu vende tilbage til aktørerne på Fjordskolen for at undersøge, hvordan de oversætter og trækker på 

rationalerne i tænkningen.  
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Oversættelser af styringsrationaler 

 

 

Som Marie og Kristoffer fortalte frem (se evt. s. 45), så anser de ikke mobning for at være deres domæne, men 

derimod konflikter, så vi vil nu se nærmere på, hvorledes de forventer at kunne skelne konflikter fra mobning. Til 

denne del af analysen vil begrebet fortolkningsrepertoire anvendes, hvor fokus vil være på de praksisser, hvorved 

forskellige versioner af virkeligheden konstrueres som sande, solide, reelle og stabile (Wetherell & Potter 1992: 

95). 

 

Omdrejningspunkterne for subjekternes oversættelse af styringsrationalerne har været centreret omkring, 

hvorledes subjekterne skelnede mellem konflikter og mobning, hvad der forventes at skulle ske i mobbesager, og 

hvilken sammenhæng, hvis nogen, dette havde til elevmægling. Vi starter med at høre Marie og Kristoffer 

fortælle, og dernæst inddrages Inger, Mads og sluttelig Finn. 
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Mobning – det er sådan noget man bare kan se! 

Marie skelner mobning fra konflikter på denne måde: 

”Jamen det er… jeg kan ikke lige forklare det, men det [mobning, DR] er bare sådan noget man 
kan se, jeg tror også det er noget med at, hvordan det er, hvis man har set dem gøre det før eller 
et eller andet - det er lidt svært at forklare…” 

 [Marie: 4] 

 

Maries italesættelse af mobning, som ”bare sådan noget man kan se”, kan indikere en selvfølgelighed i 

genkendelsen af fænomenet, hvilket unødvendiggør yderligere præcisering. Hendes ytring ”hvis man har set dem 

gøre det før” kan læses som, at hun trækker på elementet ”gentagne gange” fra masterfortællingen om mobning. 

På spørgsmålet om, hvad hun tror, hun vil gøre, hvis hun som elevmægler kommer ud for en sag, hvor hun 

tænker, at der er tale om mobning, svarer Marie: 

”Så tror jeg først, enten vil jeg nok først prøve at få dem lige til at stoppe, også vil jeg sige det 
videre til… sige det videre til en af de voksne, og hjælpe dem med mægling… så kan det være, 
at de kan snakke om det!” 

 [Marie: 6] 

 

Idet Marie fortæller mobning frem som noget, der kan stoppes, kommer mobning til eksistens som et synligt 

fænomen, noget der kan høres og ses – og ikke som den stille eksklusion. Marie legitimerer voksenmægling med 

ordene ”så kan det være, at de kan snakke om det”, dvs. Marie fortæller mobning frem i overensstemmelse med 

mæglingsideologien, at mobning skyldes uenigheder eller konflikter, der ikke er blevet løst konstruktivt, og som 

kan løses ved i en mæglingssession at fortælle og forsøge at forstå hinandens behov.  

 

På spørgsmålet om, hvordan Kristoffer skelner mobning fra konflikter, svarer han: 

 ”det [mobning, DR] er med, hvor tit, det sker!” 

 [Kristoffer: 4] 

 

Kristoffer fortsætter:  

”[F]ordi en konflikt, den kan jo godt blive rigtig slem og sådan noget der, man kan blive rigtig sure 
på hinanden […] men det er jo ikke ensbetydende med, at det er noget mobning, for så er det 
sådan lidt der, at de begge to hidser sig op overfor hinanden, der kan man også sådan se, at det 
bliver mere en… så er det jo en konflikt og en diskussion mellem to parter, mobning det er jo 
også bare det, det er én person, som mobber en anden… og hvor det så er den mobbede, der 
ikke rigtigt kan gøre andet end at bare sådan sidde og sige: la vær’!” 

 [Kristoffer: 4-5] 

 

Kristoffer forventer at kunne genkende mobbefænomenet fra konflikter, ved at mobning forekommer ofte, og på 

magtforskellen i relationen mellem mobber og den mobbede. Fortalt frem i ovenstående citat, indikerer Kristoffer, 

at konflikter larmer, men at mobning ikke nødvendigvis larmer.  
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På spørgsmålet om, hvad der skal ske, hvis Kristoffer vurderer, at en sag er mobning, svarer han: 

”Hvis jeg vurderer, at det er mobning, så får vi det sagt videre til vores kontaktlærer […] så har 
skolen nogle processer, som… hvordan sådan, antimobning, skal foregå og sådan, det er vi ikke 
blevet sat ind i, fordi det er ikke sådan, det er ikke vores fagområde!” 

 [Kristoffer: 5] 

 

Selvom elevmægling og mobning umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre ifølge Kristoffers 

fortolkningsrepertoire, så trækker han alligevel en sammenhæng: 

”[F]or øh, det er jo der – mobning starter med at der sker nogle konflikter […] også gør vi jo bare 
arbejdet med sådan, at forhindre dem i at komme op i de der konflikter.” 

 [Kristoffer: 3] 

 

Ifølge Kristoffer starter mobning med en konflikt, men kategoriseres alligevel i en anden boldgade, når der skal 

interveneres. Som vi skal se, er elevmæglerne de aktører, der er mest klare i deres fortællinger om mobning og 

elevmægling. Ifølge Marie har de to fænomener intet med hinanden at gøre, Kristoffer foretager en kobling, idet 

mobning starter med konflikter, og elevmægling tænkes som forebyggende mobning, men koblingen brydes ved 

interventionsformen og de ansvarlige for interventionen, som er de voksne. Dette positionerer elevmæglerne som 

dem, der ikke har noget direkte med mobning at gøre. Mobning er et voksenansvar og voksen domæne i 

overensstemmelse med overgrebsdiskursen og mobbemasterfortællingen.  

 

Der er både ligheder og forskelle i Maries og Kristoffers fortolkningsrepertoires. Begge trækker på komponenten 

”at mobning forekommer gentagne gange” fra masterfortællingen, Marie: ”hvis man har set dem gøre det før”, 

Kristoffer ”det (mobning) er med hvor tit det sker”. Men hvor Marie udelukkende fortæller mobning frem som et 

larmende fænomen, så trækker Kristoffer på forestillingen om, at mobning ikke nødvendigvis larmer. Maries 

italesættelse af mobning som værende let genkendelig, men svær at beskrive, kan skyldes, at fænomenet 

fremstår så selvfølgeligt for hende, at det er transparent (Wetherell & Potter 1992: 94). Maries fortælling om 

mobning som et larmende fænomen, kan synes tankevækkende i betragtning af, at Marie selv synes at leve 

gennem den subtile mobbeoffer-position (s. 52). Gennem denne italesættelse positionerer Marie sig væk fra 

mobbeofferkategorien i interviewsituationen, og mobning bliver til et sløret, ”svært at beskrive”, og samtidig 

transparent og selvfølgeligt fænomen ”det er bare sådan noget, man kan se”. 

 

Kristoffers fremstilling af fænomenet mobning, at mobning kan larme, men behøver det ikke, samt at 

magtforskellen og hyppighed er det, der adskiller mobning fra konflikter, citerer masterfortællingens komponenter. 

Kristoffer italesætter magtrelationen, og at mobning ikke behøver larme, men genkender det tilsyneladende ikke i 

det sociale samspil, der udspiller sig foran ham i elevmæglergruppen. Måske bliver det for risikabelt for ham at 

intervenere, da Kristoffer sandsynligvis ville sætte sin egen position på spil i gruppen ved at tage Marie i forsvar 

og dermed gøre sammehed med hende. Eller måske er Maries eksklusion normaliseret i en sådan grad, at den 

ikke er synlig for Kristoffer og de andre aktører længere? Spørgsmålet er, hvad bruddet eller afgrunden mellem 
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Kristoffers fremstilling af mobning og handlen i levet liv, legitimerer af sociale mønstre? Kristoffer fremstår som 

én, der er vidende om mobbefænomenet, og det positionerer ham som handlende imod fænomenet, og ikke som 

deltager i den subtile mobning af Marie. Gruppens sociale hierarki ville udfordres, hvis Marie blev positioneret 

som mobbeoffer – og dermed som én, der er berettiget til hjælp. Det ville sandsynligvis anfægte Kristoffers 

position, idet han ville have noget forklaringsarbejde at gøre, hvorfor han ikke har set Maries stille sammenbrud 

og kommet hende til undsætning. At skulle forklare sig og sin position, kan være tegn på ikke at gøre positionen 

passende i forhold til dominerende diskurser, idet det så er selvfølgeligt, hvorfor man handler som man gør 

(Søndergaard 2000a). Nu er det tid til at høre, hvad de voksne fortæller. Vi starter med Inger. 

 

 

Det er ikke ret tit, det er rigtig mobning! 

Inger skelner mellem en konflikt og mobning: 

 
I:  ”Altså, en konflikt, det er en, der opstår i ny og næ, […] og kan nogle gange ende ud i, at det ser 

ud som mobning […] Så det kunne være en måde, noget mobning starter på, fordi der bliver det 
noget, der over tid, vil være noget som går ud over én anden – også er det mobning! Men hvis 
det er nogen konflikter over en kortere periode, så kan det jo være fordi nogen er ved at justere 
noget i forhold til magtkampen i gruppen, eller… hvad det kunne være, også er det ikke sikkert, at 
det er mobning… […] det er jo altid en - en hårfin balance og en skønssag […] fordi det er ikke ret 
tit, det er rigtig mobning [min understregning, DR], det er tit noget andet, det egentlig har 
baggrund i, og hvis man får fat i den knude, så kan man jo løse den op. 

 
D:  ja, kan du sige noget mere om det? 
 
I:  Det er sjældent at nogen bliver holdt udenfor bevidst af nogen andre, øh, og at man ikke kan løse 

det op, hvis man ser det, det er det faktisk, og hvis det er mobning, så er det fordi det er noget, 
der har kørt over lang tid, og der er nogen personer, som ikke har kunnet udtrykke sig ordentligt 
overfor hinanden… […] så, så mobning i sig selv… det er der ikke så meget af, synes jeg, og det 
vil være mobning, hvis man over lang tid bliver… bliver udskilt eller holdt udenfor af nogen 
bestemte, på en ubehagelig eller nedgørende måde, så er det mobning…”  

 [Inger: 8-9] 

 

Inger foretager en skelnen og markering af ”rigtig” mobning kontra konflikter og andre sociale fænomener, der 

kan ligne mobning. Ifølge Inger kan de samme handlinger og eksklusionsprocesser forstås og kategoriseres 

forskelligt, alt efter om hun vurderer dem som ex. ”magtkampe” eller ”mobning”. Mobning får et ydre udtryk som 

”den ubehagelige og nedgørende måde”, hvilket giver et billede af mobning som et støjende fænomen, og 

hændelsen får sin kategorisering (mobning eller bare noget der ligner), alt efter om de foregår over en kortere 

eller længere tidsperiode, samt udøveren af handlingens intention. Intentionstanken kan være en logik hentet fra 

Olweus’ mobbediskurs, som kendetegner en mobbehandling fra andre negative handlinger ved udøverens 

intention ”at skade den anden” (Olweus 2000: 15). Ingers fortolkningsrepertoire skaber en version af 

virkeligheden, hvor udøverens hensigt med de ekskluderende handlinger, samt tidsaspektet og den larmende 

gørelse bliver afgørende komponenter i konstruktionen af mobbefænomenet.  Inger trækker altså på lignende 

komponenter, som Marie og Kristoffer.  
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Jeg spørger Inger om, hvad der skal ske, hvis hun vurderer, der er tale om mobning. Inger svarer: 

 
I:  ”Så – så skal de personer, der er involveret i det, øh, med ind i et udviklingsprojekt, vil jeg sige, 

eller en proces, kan man bare sige, det er, ikk, projekt er måske lidt stort, men der skal man have 
hjulpet dem med at komme i en proces… hvor de får, øh, luft for det, der er baggrunden for at… 
at de er kørt surt i hinanden…  

 
D:  Ser du mægling som en del af den proces? 
 
I:  Ja, det tror jeg det er, fordi der er man, øh, man er lidt på forkant med, når nogen er i konflikt, 

fordi du vil jo se, når nogen går rundt og regulerer hinanden ude i skolegården, at nogen, øh, 
dominerer hele tiden i fodboldkampen, og når de så begynder at gøre det på en, øh, en 
ubehagelig måde, en ondskabsfuld måde, så vil en mægler, øh, jo opdage det… og blande sig i 
det, og spørge, om der er noget, de kan hjælpe med, eller hvad det nu måtte være, og i øvrigt så 
vil de jo invitere til en mægling, hvor så parterne kan få lov at udtrykke sig.” 

 [Inger: 9] 

 

Inger præsenterer ”udviklingsproces” som endnu en teknologi i antimobbearbejdet. Denne proces implicerer, at 

de involverede får mulighed for at ”få luft for det, der gør, at de er kørt surt i hinanden”, gennem denne 

italesættelse legitimerer Inger dels mæglingsideologien, der stiller et rum til dialog til rådighed til udtrykkelse af 

behov, dels afmonterer Inger magtforskellen i mobbefænomenet, og mobning som ”overgreb” (i 

masterfortællingen) bliver til parter, der er ”kørt surt i hinanden”, og dermed ansvarliggøres begge på lige fod for 

løsningen af mobningen, uden blik for ofrets magtesløse position i forhold til mobberen/ mobberne. Elevmægling 

fortælles her frem som en del af det konkrete antimobbearbejde, modsat elevmæglernes forestilling – og Ingers 

tidligere italesættelse af elevmægling som konflikthåndteringsteknologi (s. 64). Direkte adspurgt, fortæller Inger 

dog ikke elevmægling frem som antimobbeteknologi, men trækker sammenhængen mellem mobning og 

elevmægling på følgende måde: 

 ”[rømmer sig] [J]eg tror, at det [elevmægling, DR] kan være med til at forebygge mobning, fordi, 
æh, selve den måde at håndtere uenigheder på… æh, vil udbrede sig, så hvis du er uenig med 
én, så kunne du godt finde på at prøve at udelukke den person ved at rotte dig sammen med 
nogle andre, også kan det jo ende i mobning, men på denne her måde, der vil det ikke 
umiddelbart være det, du behøver at ty til, du vil kunne anerkende, at jeg er uenig, og behøver 
ikke at holde ham her udenfor, eller hende her, jeg kan bare, øh… gøre noget andet, jeg kan 
snakke med nogen om, at det satme er svært, eller hvad det nu er, der irriterer, ikk, men jeg 
behøver ikke at holde nogen ude, fordi… det vi prøvet at give børnene, det er, at de skal kunne 
håndtere at være forskellige…”  
[Inger: 6] 

 

Ingers fortolkningsrepertoire trækker på logikkerne fra mæglingsideologien, at mobning starter pga. uenigheder, 

og at selve måden at håndtere de uenigheder på, vil forebygge mobning. Ifølge Inger er målet, at eleverne lærer 

at håndtere at være forskellige. Nu vender vi for en kort stund blikket mod Maries og Ingers forhandling af Maries 

selvfortælling, og det kan synes tankevækkende, et det netop er med italesættelsen af ”forskellighed”, at Inger 

afviser Maries selvfortælling som mobbeoffer (s. 52). Ved at trække på dette fortolkningsrepertoire får Inger ikke 

blik for den subtile mobning af Marie, og spørgsmålet er, om Ingers fortolkningsrepertoire kan tænkes at bidrage 
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til ikke blot at legitimere den subtile mobning, men i samme bevægelse ligeledes sløre den som ”forskelligheder”, 

som elevmægling så får til opgave at løse? Dermed får den subtilt mobbede og mobberen/ mobberne det samme 

ansvar for at løse situationen, uden at der er blik for magtubalancen, at de ikke har samme udgangspunkt for at 

deltage i mæglingen. Dette er et aspekt, som Finn kredser omkring, og som vi vil vende tilbage til senere.  

Mobning bliver til noget, der opstår, når nogle subjekter ikke kan udtrykke sig ordentlig overfor hinanden, mægling 

er et sted, hvor behov undersøges, og kommunikationen forventes at tage en konstruktiv drejning, og således 

bliver mægling en selvfølgelig, legitim teknologi mod mobning. Dette repertoire positionerer Inger som én, der 

skal være opmærksom på de sociale samspil og kan gøre en forskel ved at hjælpe eleverne med at takle 

forskelligheder konstruktivt, hvilket fokuserer hendes blik i retning af at undersøge, hvad eksklusioner og 

andetgørelsesprocesser kan skyldes. En optagethed af, hvorvidt noget er ”rigtig” mobning legitimeres eller bliver 

selvfølgelig. Denne optagethed er Inger ikke ene om, også Mads beskæftiger sig med den problematik, hvilket vi 

vil se på i det næste.  

 

 

Mobning – det har sådan nogle skjulte sider  

Mads svarer på spørgsmålet, om elevmægling har noget med mobning at gøre: 
 

”Ja, det synes jeg i høj grad, at det har! … øh, fordi i mobning der er det nogle folk, som øh… 
altså, det er svært at sige ensidigt, at det er nogle bestemte – både at det er dem, der mobber og 
dem, der bliver mobbet, der har det på en bestemt måde, men der er i hvert fald noget, der ikke 
er blevet talt om, nogle relationer de har til andre mennesker, og den relation, de har indbyrdes 
[…] altså, der er nogen ting, der ikke fungerer, rigtigt godt, det er både noget med, at, øh, der kan 
være noget empatisk… hed, eller noget empatisk medfølelse fra mobberens side af […] og den, 
der bliver mobbet, har jo også et kæmpe stort ansvar for at få sagt fra, både overfor den, der 
mobber, og det kan man jo ikke altid, men så også få sagt det til nogle andre, få bragt det på 
dagsordenen, og få kastet lys på det, ikk!”  

 [Mads: 6-7] 

 

Gennem Mads’ kategorisering af mobningens aktører som ”nogle folk”, foretages en andetgørelse, hvor jeg 

undres; hvad er det for ”nogle folk”? Indikerer Mads, at det i hvert fald ikke er ”dig og mig”, men nogle bestemte 

subjekter? Både mobber og offer objektgøres, mobberens manglende empati, en logik fra Olweus-diskursen 

(Steffensen 2006), fortælles frem som årsag til mobningens opståen, og samtidig markeres offerpositionen, som 

ansvarliggøres for at sige fra og synliggøre mobningen. Ansvarliggørelsen opblødes igen, med udsagnet ”og det 

kan man jo ikke altid”, men fikseres derefter igen, ved at ofret får ansvar for at sige det til nogle andre ”og få 

kastet lys på det!”. Hvad kan denne ansvarliggørelse og andetgørelse tænkes at legitimere? En individualisering 

af mobbeproblemet, så blikket fokuseres på de synlige aktører i fænomenet, og glider fra konteksten og andre 

aktører såsom læreren, medeleverne og Mads selv? Mads fortæller videre om det komplekse og svære ved at 

have med mobbefænomenet at gøre:  

”Det [mobning, DR] har sådan nogle skjulte sider – for det første, så kan det være svært at 
opdage, fordi dem, der bliver mobbede, ofte kan have svært ved at sige noget om det, det er den 
ene del af det, og den anden del af det, det er jo det der langvarige noget, der ligger i det, altså, 
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at det er noget… det er sådan noget, der har – har… foregået over lang tid, og hvorfor har det så 
det, hvorfor er der ikke nogen, der har set og grebet ind, der har kigget og spottet, osv., osv., ikk!”  

 [Mads: 7] 
 

Den individualisering af mobbefænomenet Mads foretog i forrige citat, udbredes nu til kontekstens andre aktører, 

og han rejser spørgsmålet, hvorfor ingen har set mobningen og grebet ind. Det er interessant, at Mads italesætter 

den subtile mobning, ”mobningens skjulte sider”, men samtidig selv er blind for den, da den udspiller sig foran 

ham i elevmæglergruppen. Dette kan der foretages forskellige læsninger af, måske er Mads er så fokuseret på 

processen, at hans blik fjernes fra den sociale interaktion i gruppen (s. 43), eller måske er det fordi mobningen 

generelt fortælles frem som et larmende fænomen på Fjordskolen, men Marie ikke larmer? Eller gør 

ansvarliggørelsen af ofret for at sige fra, det netop legitimt ikke at være opmærksom på ”de stille børn” i 

konteksten? Eller handler det om, at elevmæglerne er implementeret for at minimere mobning, og Mads derfor 

ikke forventer at finde mobning i netop den gruppe? Eller måske er andetgørelsen og eksklusionen af Marie 

normaliseret i den grad, at den ikke er synlig for Mads? 

 

Jeg spørger videre, om hvad Mads tænker, der skal ske, hvis de står med en formodet mobbesag. Mads svarer: 

”Jamen, så går vi jo ind i en undersøgelse af sagen […] hvor vi så snakker med parterne – jeg er 
faktisk lige i gang med en sag lige nu… hvor jeg så får snakket med forældrene, og får snakket 
med… barnet, der føler sig mobbet og den påståede mobber, eller de påståede mobbere, og øh, 
de voksne, lærerne og pædagogerne omkring gruppen, og prøver at få samlet mig et billede, og 
det – det der så sker nu, er, at nu har jeg… hvad skal man sige, undersøgelsesfasen er færdig, 
og jeg har givet besked til de forskellige parter og psykologen om, at nu skal vi have det, der 
hedder et netværksmøde, hvor vi skal prøve at finde ud af, hvad der er hoved og hale i det her… 
fordi nogen sager, kan der igen være meget forskellige opfattelser af, forældrene har en klar 
opfattelse af, at der er tale mobning og i det her tilfælde har de andre parter, den opfattelse, at 
det er det altså ikke…”  

 [Mads: 12-13] 

 

Mads lancerer i ovenstående nogle nye teknologier i antimobbearbejdet, end dem vi har fået introduceret 

tidligere. ”Undersøgelsesfasen” fortælles frem som en form for detektivarbejde, hvor Mads’ udspørger de 

forskellige aktører, og derpå søger at kategorisere, hvorvidt der er tale om ”rigtig” mobning. ”Netværksmødet” 

bliver stedet, hvor ekspertviden, i form af psykologen, og parterne mødes, og ”sandheden” om, hvad der er på 

spil, skal findes, altså ”hvad der er hoved og hale i det her”. Dermed indikeres en forventning om, at der gemmer 

sig en form for sandhed om mobbefænomenet, som kan findes frem via de rette metoder og teknikker. Skelnen – 

og det at være optaget af – hvorvidt der er tale om ”rigtig” mobning, legitimeres og næres bl.a. gennem 

udviklingspsykologien29. Denne diskurs individualiserer problemet, og peger på, at personen skal arbejde med sig 

selv og sine indre mentale repræsentationer som selvfølgelige, legitim løsning – samme løsning som Marie 

                                                 
29 Specielt Daniel Stern dominerer feltet med sin teori om barnets udvikling af indre arbejdsmodeller over repræsentationen 
af interaktionen med primære omsorgspersoner, såkaldte RIGGER (Stern 2000). Et individ, der har udviklet en negativ 
arbejdsmodel, ”a theory of nasty minds” (Schousboe 2000), vil ifølge denne diskurs ofte være meget opmærksom på tegn, 
der indikerer, at andre mennesker er ligeglade eller fjendtlige overfor dem, og kan derfor eksempelvis forventes at føle sig 
mobbet, uden at andre opfatter handlingerne som udtryk for mobning (ibid.). 
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tilbydes af Inger (s. 51). Ved at trække på denne diskurs, vil blikket fokuseres på det påståede offers baggrund, 

såsom opvækst, forældres opdragelsesstil, temperament, kognition m.m., og evt. kunne finde andre forklaringer 

på oplevelsen af eksklusion end ”rigtig mobning”, såsom ex. ofrets sårbarhed, nærtagenhed eller forskellighed 

(Strandgaard 2004).  

 

Mads fortæller videre om skolens antimobbetiltag: 

”[S]å er der nogle andre sager, der er mere klassiske, hvor der er helt klart noget om det, altså, 
hvor – hvor den oftest… løses forholdsvis meget nemmere, her oppe på skolen, altså det er ikke 
altid at forældrene bliver direkte, skal op på skolen, øh, jeg har ikke været involveret i sådanne 
nogen alvorlige mobbesager… at, øh, vi skulle holde mange møder med forældrene og sådan 
noget der, der er det faktisk tit nok, at, øh, at, øh… jeg sammen med lærerne får aftalt, en eller 
anden handleplan på noget, vi gør… øh, at vi sætter nogen tiltag i værk nede i klassen, altså, vi 
har sådan en palet af værktøjer, vi kan bruge!”      
[Mads: 13]    

 

Jeg undrer mig over, at Mads ikke fortæller elevmægling frem i denne sammenhæng, da han jo er den, der har 

udråbt elevmægling til at være skolens antimobbetiltag (s. 38). Derimod nævnes en ”palet af værktøjer”, et udtryk 

som kan genkendes fra publikationer fra DCUM (2006b) eller konferencen 50 skoler knækker mobbekurven 

(2008), begge steder trækkes der på logikken fra trivselsdiskursen, at arbejde for trivsel hæmmer mobning, så lidt 

karikeret kan det argumenteres, at det er underordnet, hvilken metode der vælges – det være sig trivsels, 

konflikthåndterings og/ eller antimobbemetoder. Gennem denne logik tegnes et billede af mobning som et mere 

eller mindre statisk fænomen, der kan løses ved hjælp af forskellige slags værktøjer, som virker på en bestemt 

måde, når de tages i anvendelse. Det er det, som Dean (2006: 76) kalder styringens utopiske element, at der er 

en forventning om et kausalitetsforhold, som kan styres ved implementering af bestemte teknologier. Mads’ 

fortolkningsrepertoire fokuserer blikket til det, som skal ændres med værktøjet, og selve værktøjet får status af et 

objektivt redskab, der fixer problemet – hvilket legitimerer et manglende fokus på, at redskabet måske gør noget 

andet i praksis, end det tilsigtede. Trivselsdiskursen positionerer udøveren af værktøjet (Mads/ læreren/ 

skolelederen/ elevmægleren) som handlingsorienteret, en bekæmper af problemet, og ikke som en del af 

opretholdelsen eller vedligeholdelsesprocesserne af eksklusionerne eller andetgørelserne.  

 

Vi vil nu vende blikket mod Finn, skolens leder, og høre ham fortælle om elevmægling og mobning. Finn har 

tidligere fortalt, at elevmægling gør, at de ikke behøver at have fokus på så meget andet (s. 40), betyder det, at 

han trækker på en forståelse af elevmægling som konkret antimobbeteknologi?  

 

 

De to parter har stort set samme ansvar  

Finn svarer på mit spørgsmål, om hvorvidt han tænker, at konfliktløsning kan være med til at arbejde mod 

mobning:  
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”Det – det tænker jeg, det er, hvordan kan man næsten ellers […] arbejde med det, hvis ikke 
parterne bliver bragt sammen, øh… og bliver en del af løsningen af mobningen, eller konflikter i 
øvrigt… så tænker jeg, det kan ikke løses uden – der er to parter i en mobbesag… mindst – også 
kan det være, at der skal nogle katalysatorer ind til at hjælpe, ikk os, men jeg tænker de to parter 
stort set som udgangspunkt har samme ansvar for at løse situationen…” 
[Finn: 6] 
 

Gennem denne italesættelse skærer Finn mobning og konflikter over en kam, frem for to forskellige fænomener. 

Mobning bliver til et fænomen, der afgrænses til bestemte aktører (mindst to, en mobber og et offer), som tildeles 

samme ansvar for at løse mobningen. Begrebsbrugen ”parter” kan genkendes i mæglingssproget, og gennem 

førnævnte ansvarliggørelse, taler Finn i overensstemmelse med mæglingsideologien, hvor begge parter i 

konflikten har samme ansvar for at løse situationen, men mod mobbemasterfortællingen; at mobning er et 

overgreb, hvor ofret ikke kan tilskrives samme ansvar for situationen som mobberen/ mobberne. Ved at tildele 

aktørerne i en mobbesituation samme ansvar, legitimeres skolens valg af teknologi, og skolen samt dermed Finn 

positioneres som dem, der kan hjælpe parterne med at løse situationen (levere katalysatorer). Finn fortsætter: 

”[D]et er jo en rigtig god idé, øh, at også den… som måske er den lille i en relation, det - det er jo 
ofte - ja, ja, det – det kunne være en asymmetrisk relation, eller i hvert fald en relation, hvor den 
ene er stærkere end den anden […] den ene har måske… øh… påført den anden skade på en 
eller anden måde, fysisk eller verbalt, ikk, så skal der mægles [rømmer sig] […] altså, hvis vi 
snakker mobning, og offer, den der forbryder sig, og den [smågriner] der er offer, så har ofret jo 
også, synes jeg, en væsentlig rolle i, øh, at den mobbesituation bliver løst…”  
[Finn: 5] 
 

Jeg undrer mig over, at Finn smågriner, idet han siger ordet ”offer”, dette kan indikere, at offerfiguren for Finn 

måske forekommer lidt pinlig eller upassende på en eller anden måde, hvilket understøttes af, at Finn markerer 

offerfigurens rolle i løsningen af mobningen. Samtidig trækker Finn på logikken om den asymmetriske 

magtrelation. Finn fortsætter sin uddybning: 

”[Ø]h… så… det er jo mere end et redskab til at løse konflikter, til at løse konflikten, der er også 
et redskab til at, øh, børn og vi alle sammen kan, hvad skal vi sige, lærer at bruge de muligheder 
vi nu har for at klare os i al almindelighed, altså… ta rummet, når der er noget rum at tage, og vi 
skaber rummet i mæglingssituationen, ikk os, her har du altså mulighed for at gå ind i rummet og 
tage noget af det, det skal man – det er der nogen, der skal lære jo… […] så vi kommer ud af 
rummet igen, øh, mere tilfreds med sig selv end man var før… udover at konflikten er blevet løst 
– altså at man måske er blevet mere moden, fordi man har turdet være en del af den der 
konfliktløsning… og ikke bare har en forventning om, at nu kommer de voksne og løser… det er 
jo også et… opdragelses… - middel… kan man sige…” 
[Finn: 5-6] 
 

Finns afsluttende italesættelse af, at barnet ikke har forventning om, at de voksne skulle komme og løse 

mobningen, men modnes af selv at turde være en del af løsningen, er en logik, der kan være hentet fra 

mæglingsideologien, og igen taler imod overgrebsdiskursen og skolens masterfortælling, der trækker på 

forståelsen af, at de voksne har ansvaret i en mobbesituation. Finn uddelegerer dette voksenansvar til de 

udpegede aktører i mobningen, som begge ansvarliggøres for løsning af situationen. Det undrer mig, at Finn 

markerer ofrets manglende evne til at ”ta rummet”, mens de andre aktørers evne til at ”afgive rum” går umarkeret 

hen. Finn fortæller teknologien frem som ”opdragende”, og da det er ofret han tidligere har markeret som 
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upassende, undres jeg over, om han mon mener, at ofret mangler opdragelse? Eller er det mobberen, eller elever 

i al almindelighed? 

 

Finn trækker på et fortolkningsrepertoire, hvor mobning bliver til en kamp eller forhandling om at tage og udfylde 

”rummet”. Finn har tidligere italesat den asymmetriske magtrelation, men tager ikke denne komponent i 

betragtning i forhold til relationen i mæglingsrummet og ofrets muligheder for deltagelse. Derimod trækker Finn 

på en forståelse af, at offer og mobber vil kunne mødes i mæglingsrummet, hvor ofret får mulighed for arbejde sig 

ud af offerpositionen ved at lære at udfylde rummet; ”ta rummet, når der er noget rum at tage”. Spørgsmålet er, 

om Finns repertoire giver blik for paradokset i denne situation; at mobning (ifølge masterfortællingen) netop er 

kendetegnet ved, at ofret ingen eller sparsom agens har, men befinder sig i en andetgjort eller ekskluderet 

position, og dermed ikke har samme forudsætninger for at indgå i en mæglingssituation – og udfylde og definere 

rummet. Vil dette kunne skabe en situation, hvor der eventuelt kan mobbes videre i mæglingsrummet? Finn har 

tidligere nævnt, at skolen vil kunne sætte nogle katalysatorer ind, jeg spørger, hvordan hjælpen kunne tænkes 

helt konkret. Finn fortæller:  

”Jeg synes i høj grad, støtte til at, øh, mobbeofret får styrke til selv at forklare sig og selv… øh, 
fremkomme med idéer til, hvad der skal til for at løse den her mobbesituation… øh […] ligesom 
der tit ikke er noget ved at modtage gode råd, så er det jo heller ikke nødvendigvis noget ved for 
mobbeofret at modtage noget fra en voksen om, at du skal gøre sådan og sådan […] så er det i 
hvert fald noget, der foregår udenom ofret, ikk os, så er det noget, de voksne gør mod den, der 
mobber – og det kan da også godt have en betydning, det skal man da ikke underkende, 
selvfølgelig, men for den, der bliver mobbet… øh, er det vigtigt selv at få de redskaber, der skal 
til, for at kunne tage rummet, kunne klare sig, og ligesom her sige: her kommer jeg, ikk os?”     

 [Finn: 7] 

 

Jeg undres over, at ofret skal have hjælp til at ”forklare sig”. Hvad skal ofret forklare? Dette udsagn finder sin 

legitimitet gennem mæglingsideologien, at der ingen objektiv sandhed er, og at parterne, via afdækning 

(forklaring) af deres behov, vil kunne finde en fælles løsning. Denne logik taler imod styringsdokument, hvor 

mobning udelukkende er et voksenansvar, fordrer øjeblikkelig handling, og en markering af, at mobbehandlinger 

ikke accepteres (bilag 3). Finn trækker dog ligeledes på den forståelse; ”det kan også godt have en betydning”, 

men han problematiserer samtidig, at det går ”udenom ofret”, at ofret ikke selv tilegner sig værktøjer til at kunne 

tage rummet. Jeg spørger videre: 

 

D:  ”Ja… forstår jeg dig rigtigt, at hvis det så er, at ofret ikke magter det [at tage rummet, DR], at så 
er det, at de voksne må træde ind… eller hvad? 

 
F:  Nej, hvis der – hvis vi taler, når vi taler om mobning, så er de voksne – så er de voksne med, det 

kan børnene ikke klare alene, det kan elevmæglerne heller ikke klare alene, nej – der må vi 
skelne, tænker jeg, øh, elevmæglerne kan måske klare, øh, konfliktsituationer i større eller 
mindre grad, men mobning, der skal de voksne være med!” 
[Finn: 8] 
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Finn trækker en grænse ”der må vi skelne”, og hvor han tidligere fortalte mobning og konflikter frem over en kam 

(s. 68), så foretager han nu en kategorisering mellem konflikter og mobning, og dermed hvilke aktører, der skal 

intervenere. Hvor elevmæglerne, Kristoffer og Marie, tidligere har fortalt mobning frem udelukkende som et 

voksendomæne, så opbløder Finn den grænse, og trækker her på en forståelse af, at mobning ikke nødvendigvis 

er afgrænset til et voksendomæne, men at de voksne i hvert tilfælde er ”med”.  

Finn fortsætter:  

”Til gengæld så vil jeg ikke underkende modsat, at det kan godt være, at børn kan gøre noget 
ved mobbeofret og mobberen, som de voksne ikke kan gøre […], men når der er tale om 
mobning, så har vi voksne selvfølgelig også et ansvar for at gå til de involverede parters 
forældre… […] De er jo nødvendigvis en del af mobbesituationen, de har jo en opgave hver især 
for at opdrage på deres børn… begge parter…” 

 [Finn: 8] 

 

Logikken omkring, at mobning handler om manglende eller ”forkert” opdragelse, kan Finn have hentet fra 

Olweusdiskursen, der ansvarliggør forældre for årsagen til mobning, der bl.a. menes at udspringe som en 

konsekvens af forældrenes opdragelsesstil (Olweus 2000: 39). Dermed skyder Finn en del af årsagen til 

mobningens opståen ud af skolekonteksten, hvilket positionerer Finn og skolen, som ”dem der kan handle imod 

mobning” og ”opdrage” i forhold til minimering af mobbefænomenet, og ikke som en del af etableringen eller 

vedligeholdelsen af selve mobbeprocesserne. De voksnes ansvar fortælles frem som bestående af varetagelsen 

af forældrekontakten. Jeg undres over, hvordan Finn konkret forestiller sig elevmægling som antimobbeteknologi, 

og spørger videre:   

 

D: ”… [M]en er det så stadigvæk, altså, snakker vi så at det er voksenmægling eller at de voksne 
mæglere er i rummet – hvis det er mobning, eller? 

 
F: … [rømmer sig]… jamen, det - det har jeg svært ved… øh… det har jeg svært ved at sige noget 

fast om… 
 
D: - Jamen, I har jo heller ikke haft det endnu…30 
 
F: Men til gengæld vil jeg sige, at man kan jo heller ikke udelukke, at en børnemægler kan komme 

med det input, der skal til, komme bare med et lille input, et lille svagt input, som kan få 
mobberen og ofret til at… øh, og mødes… øh, altså, det kan bare være en sætning, det kan 
være en vinkel på det, som den voksne måske ikke lige nødvendigvis kommer først med, eller 
som de voksne måske ikke ser, det er jo ikke til at vide, hvad der skal til, for at løse de der 
mobbesager… det kan være en følelse, som et barn kan ha’, som et andet barn kan tage til sig, 
ikk’ os, det kan være en synsvinkel på det, som vi voksne ikke får øje på… hvem ved…”   
[Finn: 8-9] 

 

 

                                                 
30 Der sker noget her i Finns og min indbyrdes positionering. Jeg oplever et statusskift, og forsøger at komme ham til 
undsætning, og legitimerer hans udsagn, hvilket genopretter positioneringen, og gør det muligt for ham at fortsætte som den 
vidende skoleleder og jeg som den uvidende, udspørgende interviewer. 
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Finns trækning på forskellige logikker, infiltreres og ”støder sammen” i det ovenstående. Mobning er et 

voksenansvar (overgrebsdiskursen), men elevmæglere er eksperter qua det at være et barn og kan noget, de 

voksne ikke kan (det nye barneparadigme), og da disse trækkes på side om side, fanges Finn i et ræsonnement 

og en usikkerhed om, hvorvidt elevmæglere skal mægle i mobbesager.   

 

Elevmæglere, som tidligere blev refereret til som ”børn”, er nu blevet til ”børnemæglere”. Dette udtryk anvendes 

bl.a. af Raaschou31, Finns skiften mellem begreber til italesættelse af elevmæglerne kan ses i lyset af, hvad han 

før har pointeret, at det er Mads’ projekt, og Finn har jo netop før vist, at han skiftevis koblede sig af og på 

projektet. Elevmæglere bliver delvist positioneret som eksperter, der kan gennemskue og levere ”et lille svagt 

input”, der på magisk vis kan fjerne mobning, få parterne til at mødes. En logik, der kan have hentet sin næring 

fra mæglingsdiskursen, hvor parterne i en konflikt på nærmest magisk vis har kunnet mødes gennem en mægling 

(Raaschou 2003: 101). Jeg spørger videre: 

 

D:  ”Så man kunne godt forestille sig børnene og de voksne om det sammen på en måde? 
 
F: Det synes jeg – det vil jeg ikke udelukke – det vil jeg ikke udelukke… […] nogen gange så… kan 

børn jo gennemskue noget som vi voksne ikke kan… 
 
D: Ja? 
 
F: så den voksne skal selvfølgelig have øje på, at elevmægleren ikke kommer til at begå yderligere 

overgreb, det er klart, den risiko er der jo, hvis ikke de er – og det er de jo ikke – dygtige nok til at 
klare situationer, der er så alvorlige, som mobning er… men prøves det synes jeg godt, det… det 
skal!”  
[Finn: 9] 

 
 
Lidt senere siger Finn: 
 ”Men igen tænker jeg, at mobning, det er én ting, som vi snakkede om før, det kunne være en 

stor konflikt, eller en dybdegående konflikt, eller – ja - noget som etisk er på et andet niveau end 
en almindelig konflikt, ikk, så vi skal passe på med mobning og elevmægling, det tror jeg, vi 
skal…” 

 [Finn: 10] 

 

Først positionerer Finn elevmæglerne som ”eksperter” (også i forhold til mobning), men dette modsiges senere 

med citatet: ”hvis ikke de er – og det er de jo ikke – dygtige nok til at klare situationer, der er så alvorlige, som 

mobning er”, spørgsmålet er så, hvori elevmæglernes ekspertise (og ansvar) består? Finn italesætter både, at 

inddragelse af elevmæglere ”skal prøves”, men lidt senere, at ”vi skal passe på med mobning og elevmægling” – 

et udsagn der maner til besindighed. Det fremstår uklart, hvad Finn egentlig mener, der skal ske i mobbetilfælde. 

De to logikker om ”mobning som voksenansvar” (overgrebsdiskursen) kontra ”elevmægling, hvor parterne har 

                                                 
31 I en publikation på København Kommunes hjemmeside, anvendes begreberne ”skolemægling” og ”børnemæglere”, der 
trods forskellige begrebsbrug, fortælles frem som meget lig elevmægling i konceptet (Er du gal og sur? – så er det mægling, 
der du’r 2009). 
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ansvaret” (tvistning mellem det nye barneparadigme og mæglingsideologien) støder sammen. Finn laver både en 

skelnen og opbløder den igen, hvilket har den betydning, at mobning bliver noget, der smutter, hver gang det 

søges indkredset - mobning italesættes både som en stor konflikt, der kan løses ved magiske ord, og som et 

overgreb, elevmæglere ikke kan varetage (for)løsningen af. Konstitueringen af elevmægling bliver i dette 

repertoire en model, hvor elevmæglerne er eksperter, kan levere et magisk input, og så alligevel ikke, det er 

uklart, om de skal mægle eller være i rummet, eller overhovedet være med i mobbesager. Dette 

fortolkningsrepertoire legitimerer delvist elevmægling som antimobbeteknologi, men koblingen mellem eleverne 

som eksperter (nye barneparadigme), og at de voksne har ansvaret (overgrebsdiskursen), gør det utydeligt, 

hvem der forventes at gøre hvad. Gennem italesættelserne positionerer Finn sig skiftevis som en skoleleder, der 

inddrager og ansvarliggør eleverne for skolens trivsel, hvilket kan indikere en moderne skoleleder32, samt en 

skoleleder, der slår fast, at mobning er et voksenansvar, hvilket giver billedet af en skoleleder, der tager ansvar 

og tager fænomenet mobning alvorligt, og dermed positionerer sig som bekæmper af det.  

 

Nu er det tid til først en opsamling af denne analysetråd, og dernæst vendes blikket mod Marie endnu engang. 

 

 

Et hav af teknologier og brydende logikker 

Som vi har set, trækker aktørerne på Fjordskolen på en række forskellige diskurser. Et udpluk af logikker kan 

være fra: mæglingsideologien, overgrebsdiskursen, trivselsdiskursen, mæglingsdiskursen, Olweus-diskursen, det 

nye barneparadigme og udviklingspsykologien. De mange logikker fordeler sig på forskellige subjektpositioner. 

Det mest fremtrædende mønster er, at elevmæglerne udelukkende synes at trække på mæglingsideologien – og 

overgrebsdiskursen, hvor de andre aktører trækker på flere. Hvis vi blikker de forskellige fortolkningsrepertoires 

og de ideologiske konsekvenser, træder diversiteten frem. Selvom det er kompleksitetsreducerende, har jeg for 

overskuelighedens skyld sat de forskellige repertoires ind i et skema, hvor der først samles op på italesættelserne 

af mobning, derefter det eller de interventionsteknologier, der legitimeres, samt hvilken position taleren skaber for 

sig selv, samt i hvilken retning repertoiret legitimerer taleren at fokusere sit blik. Skemaet følger på næste side. 

 

                                                 
32 Ifølge en undersøgelse foretaget af forskningsassistent, Rikke Krølner, på HBSC-undersøgelsen, Københavns Universitet, 
er ”medindflydelse” noget af det, der scorer højst i elevers bedømmelse af skoler med lav eller høj trivsel (Krølner 2001).  
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Aktør Mobbefænomenet Intervention Position Fokus 
Marie Sløret, svært at beskrive, forventes at 

fremstå transparent, selvfølgeligt og 
larmende, kendetegnet ved gentagne 
gange.  

Voksen-mægling. En der kan handle 
mod mobning, og 
ikke en der er ramt af 
det. 
 

Konflikter. 

Kristoffer Starter m. konflikt, kan larme, 
kendetegnet ved magtforskel og 
hyppighed. 
 

Antimobbe -
processer 
varetaget af de 
voksne. 

Handlende imod 
mobning. 

Konflikter. 

Inger Mobberens hensigt, tidsaspektet, 
starter pga. uenigheder - når subjekter 
ikke kan udtrykke sig ordentligt overfor 
hinanden. 

Udviklings-
proces. 

En der skal være 
opmærksom på de 
sociale samspil, og 
som kan ændre dem 
ved at hjælpe 
eleverne med at takle 
forskelligheder 
konstruktivt 

Baggrunden for det 
sociale samspil, 
hvad kan 
eksklusions- og 
andetgørelsesproce
sser skyldes. 
En optagethed af, 
om noget er ”rigtig 
mobning”. 

Mads Individualiserer til mobber og offer, 
markerer og ansvarliggør offer, 
individualiseringen opblødes og 
udbredes, mobningens skjulte sider 
italesættes. 
 

Undersøgelses-
fase, netværks-
møde, palet af 
værktøjer 
(nævner 
elevmægling én 
gang). 

Udøveren af 
antimobbeteknologier
ne – en 
handlingsorienteret 
bekæmper af 
mobning. 

Undersøgelse af, 
hvorvidt noget er 
”rigtig mobning” i 
forhold til 
igangsætning af 
tiltag. 

Finn Mobning og konflikter skæres over én 
kam, derefter foretages en skelnen, og 
hvem der skal intervenere, 
individualiserer til mobber og offer, som 
begge ansvarliggøres, magtrelationen 
nævnes, mobning bliver til en kamp 
eller forhandling om at udfylde eller 
tage rummet, mobning skyldes 
manglende eller forkert opdragelse 
hjemmefra, fænomenet fortælles frem 
både som en stor konflikt, der kan løses 
ved magiske ord, og et overgreb.  
 

Mæglingsrum-
met – 
voksenmæg-ling, 
og delvis 
legitimering af 
elevmægling. 

Dels en som handler 
mod mobning, 
opdrager mobber og 
offer og inddrager 
elever i skolens 
trivsel. 

Hypoteseafprøv-
ende i forhold til 
adfærd, der skal 
”normaliseres”, 
opdragelse af 
mobber og offer. 
Synlighed udadtil. 

Fortolkningsrepertoires i spil og modspil 

 

 

Stadig forskydende magtakser 

Elevmægling bliver til en teknologi, som ifølge Marie og Kristoffer intet har med mobning at gøre, udover 

forebyggende (Kristoffer). Elevmæglerne er de eneste aktører, der klart italesætter, at mobning ikke er deres 

opgave, hvor de voksne er mere utydelige. Inger tænker også elevmægling som forebyggende, og italesætter 

både teknologien i konkret antimobbearbejde, og så alligevel ikke. Mads fortæller først elevmægling frem som 

skolens første antimobbetiltag, men nævner den ikke, da han spørges til skolens konkrete værktøjer. Finn er den 
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eneste, der fortæller elevmægling frem som konkret antimobbetiltag, og i hans repertoire bliver elevmægling til en 

model, hvor elevmæglerne er eksperter, som kan levere et magisk input, og så alligevel ikke, og hvor det er 

uklart, hvem der skal mægle, eller om elevmæglerne overhovedet skal være med i mobbesager.  

 

Det bliver således ganske uklart, hvad der egentlig skal ske i mobbesager på Fjordskolen33. Med elevmægling 

forsøges der at sættes an til en anden styring, først med henblik på konflikthåndtering, men siden inviteres denne 

styring ind i mobbedomænet af Mads, hvor andre logikker dominerer, og disse forskellige rationaler 

gennemvæder hinanden, og styringens magtakse bliver kontinuerligt ved med at skifte, flagre og tage nye 

retninger. Det bliver således uigennemskueligt, hvad elevmægling er implementeret med henblik på at minimere, 

hvordan mobning kan genkendes i praksis, og hvordan og hvem der skal handle i mobbesager. Skal der 

voksenmægles (Marie), elevmægles (Finn), ofret beskyttes og indkaldelse til samtaler (masterfortællingen), 

igangsættes udviklingsprocesser (Inger), antimobbeprocesser varetaget af de voksne (Kristoffer), eller anvendes 

undersøgelsesfase, netværksmøder, og ”en palet af værktøjer” (Mads), eller kan det løses ved et magisk input 

(Finn)? Der trækkes på forskellige teknologier, som indbyrdes bryder med hinandens rationaler, og hver især 

forskubber ansvaret for og kompetencerne til at løse mobning. 

 

 

Jagten på den ”rigtige” mobning 

De interagerende teknologier og rationaler skaber en uigennemsigtig praksis. Er årsagen til mobning eksempelvis 

mobberens hensigt (Inger) eller forældrenes opdragelsesstil (Finn, Mads) – eller fordi nogen ikke kan 

kommunikere deres behov ordentligt (Inger)? Og hvordan genkendes fænomenet i praksis? De divergerende 

billeder af mobning, som præsenteres i det designede liv, gør det uklart, hvorvidt mobning er et overgreb eller en 

eskaleret konflikt, og dermed hvad der konkret skal minimeres, og hvordan det genkendes. Mobning præsenteres 

både som ikke synligt, ikke larmende, og meget synligt og larmende. Samtidig trækkes der på logikken fra 

udviklingspsykologien, at der kan være nogle, der føler sig mobbede, men ikke er det, hvilket legitimerer en 

søgen efter ”rigtig” mobning. Jagten på den ”rigtige” mobning næres tillige af logikken om mobning som eskaleret 

konflikt. Hvis mobning defineres som en eskaleret konflikt, så befinder den sig i et spektrum, i et kontinuum, hvor 

grænsen mellem konflikt og mobning bliver afgørende for, hvad der skal iværksættes af interventionshandlinger – 

og i forhold til hvem. Det legitimerer en optagethed af, hvorvidt noget ”er” mobning eller noget andet, såsom 

konflikt, skænderi, ”bare noget nogen oplever” eller et overgreb? Denne søgen efter sandheden lever side om 

side med mæglingsideologien, som jo netop opererer med en logik om, at der ingen objektiv sandhed er, og 

begge parter er (lige) ansvarlig for at løse situationen.  

 

                                                 
33 Lignende betragtning kan findes i Kofoeds arbejde. Kofoed påpeger det, som hun kalder ”gråzonen”, dvs. det er ikke 
entydigt i skolen, hvem eller hvordan der sættes ind over for konflikter eller mobning, der ikke kan klares med mægling 
(Kofoed 2007). 
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De mange forskellige magtakser skaber et spændingsfelt og uigennemsigtighed mellem mobning som overgreb 

eller konflikt. Skolens mobbemasterfortælling skitserer mobning som et overgreb, men elevmæglingsteknologiens 

rationaler, hvor de modstridende logikker om, hvorvidt mobning er en eskaleret konflikt eller et overgreb, skaber 

uklarhed omkring, hvordan der forventes at sættes ind i konkrete mobbesager. Hvis mobning opfattes som en 

eskaleret konflikt, legitimerer det at ansvarliggøre begge parter for situationen, ikke at placere skyld, og mægling 

bliver legitimeret. Hvis mobning derimod opfattes som et overgreb, så kan der placeres skyld og ansvar for 

mobningens ophør (om end den placeres forskelligt).  

 

Samtidigt står det uklart, hvad der menes med ”rigtig” mobning. Ved at blikke de forskellige italesættelser af 

mobning, bliver det delvist fikseret til et larmende fænomen, der både forventes at være transparent og meget 

synligt, og som smutter og forskydes, hver gang det søges indkredset34. Den subtile mobning fortælles frem i 

reflekteret liv, men er ikke-synlig i de lokale og situerede mobbekonstruktioner. Spørgsmålet er, om jagten på den 

”rigtige” mobning gør blind for at mobning kan gøres på andre måder? Tavst eksempelvis?  

 

Kofoed trækker en sammenhæng i sine arbejder mellem forhandling af passende elevhed, og hvordan der 

sanktioneres, dvs. hvilke magtakser der styres efter (Kofoed 2007: 104). Spørgsmålet er, når det ikke er tydeligt, 

hvordan og hvornår magtakserne roterer og træder i kraft, hvilken betydning kan det så tænkes at have for 

forhandlingen af det passende og dermed for den sociale orden? Det vil vi se nærmere på i det næste, hvor vi 

vender blikket mod Marie for en sidste gang. 

 

 

Tilbage til start… og videre diskussion 

Positioner gør et bestemt udsyn af verden mulig (Khawaja 2005: 42), og Maries position gør, at hun oplever det, 

jeg kalder subtil mobning. De andre aktører i konteksten synes ikke at se den subtile mobning, Mads og Kristoffer 

fortæller den frem i reflekteret liv, men genkender den ikke, da den udspiller sig i levet liv. Rodet i teknologierne 

og de modstridende rationaler skaber en situation, hvor blikket fokuseres på et bestemt larmende udtryk for 

mobning, og da Maries eksklusion er tavs, genkendes Marie ikke som mobbeoffer: Mobning larmer, men Marie 

larmer ikke.   

 

Spørgsmålet er, hvordan den subtile mobbesituation kan tænkes at konstituere den sociale orden og 

elevmægling som teknologi? I masterfortællingen fortælles offerfiguren frem som en legitim position, der udløser 

tilbud om hjælp og støtte, men samme position markeres, problematiseres og ansvarliggøres gennem reflekteret 

liv af Mads og Finn. I det næste vil vi se på, hvilke tråde der kan tænkes at kunne trækkes mellem markeringen af 

offerpositionen som upassende, eksklusionen af Marie og den sociale ordensdannelse. Marie genkendes ikke i 

                                                 
34 En lignende betragtning kan findes i eXbus’ arbejde, hvor mobbefænomenet sammenlignes med gelé (Rabøl Hansen & 
May Scott 2009). 
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offerpositionen, men både offerfiguren og Marie andetgøres, og spørgsmålet melder sig, hvilke kontekstuelle 

normativiteter konstitueres gennem andetgørelsen af Marie?  

 

 

Konstituering af den sociale orden? 

De gørelser, der markeres som upassende ved offerpositionen ”ikke at tage rummet” (Finn) og ”ikke at kaste lys 

på mobning” (Mads), er netop gørelser, som Marie gør. Maries kropssprog og performen tager ikke rummet, og 

hun gør ikke sin position som subtil mobbeoffer synlig, hun insisterer ikke på fortællingens legitimitet, da den 

afvises af Inger (s. 51).  

 

Samtidig gør Marie en elevhed, som er forskellig fra de andres, og som de andre måske bruger som pejling af, 

hvad og hvem de ikke er, så er spørgsmålet, hvad er det for en normalitet, som Marie ikke gør? Først og 

fremmest, gør Marie ikke engagement, derimod kan hendes gøren karakteriseres som de komponenter, der 

markeres ved offerfiguren. Spørgsmålet er, om andetgørelsen af Marie kan tænkes at konstituere en passende 

elevhed, som handler om at kunne ”tage rummet” og ”tage ansvar for at sige til og fra”, ”at kaste synliggøre sig”? 

Kan det tænkes, at konstitueringen af Marie som Anden, men ikke mobbeoffer, netop er med til at opretholde den 

sociale orden, hvor den subtile mobning er ikke-synlig og legitimeret – hvor det at være offer bindes til identiteten 

og ansvaret for at ændre situationen bindes til ofret – i form af at lære at tage rummet, selv kaste lys på 

mobningen? Kan det tænkes, at det at Marie andetgøres – men ikke genkendes som mobbeoffer – gør, at der 

kan eksistere en elevnormalitet om at performe et vist ”engagement”, som legitimerer eksklusion af de stille 

subtile mobbeofre, og slører mobningen som, at de ”stille” er anderledes? Spørgsmålet er, om elevmægling 

således i dette tilfælde kan tænkes ikke kun at medvirke til at gøre den subtile mobning ikke-synlig, men måske 

tilmed lægge kimen til yderligere og mere raffineret subtil mobning af bestemte elever, her Marie? Og kan det 

tænkes, at Marie som offer for den subtile mobning selv er med til at opretholde denne ikke-synlighed? For hvis 

mobningen er subtil, og man derved ikke genkendes som offer, kan man netop undgå at blive positioneret som 

offer - og måske det er et bedre alternativ i offerets egen optik35. 

 

Ved at Marie ikke genkendes som mobbeoffer, kan alle aktørerne positionere sig som bekæmpere og ikke som 

”understøttere” af mobbefænomenet, blikket fokuseres væk fra aktørerne selv og deres praksis, til en søgen efter 

”rigtig” mobning. Gruppens sociale hierarki og de kontekstuelle normaliteter ville udfordres, hvis Marie blev 

positioneret som mobbeoffer – og dermed som én, der er berettiget til hjælp, og det ville anfægte alle aktørernes 

positioner, idet de alle ville have noget forklaringsarbejde (Søndergaard 2000a) at gøre, om hvorfor der ikke var 

nogen, der så og reagerede på Maries stille sammenbrud. 

 

                                                 
35 Exbusgruppen gør sig lignende betragtning (Søndergaards 2009).  
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Hvad kan Marie blive til som i sådan kontekst? Spørgsmålet er, om Marie, hvis hun indtager den tilbudte position 

som én, der skal omfortælle sig selv og sin eksklusion (s. 52), kommer til at bære ansvaret for sin egen 

eksklusion? Så eksklusionen af hende individualiseres, Marie får selv ansvaret for at løse den og forsøge at 

muliggøre sin egen inklusion?  

 

 

Fænomenet vi alle kan være enige om at være imod 

Hvis vi anskuer eksklusionen af Marie gennem masterfortællingens logikker, så er Marie ramt af ikke-synlig 

mobning, og de andre aktører i konteksten indtager positionerne som bystanders og udøvere af mobningen. I 

stedet positionerer alle aktørerne sig væk fra mobbefænomenet i reflekteret liv, som nogle der kan handle imod 

det på forskellige måder, og ikke som nogle, der enten er ramt af mobningen, udøver den eller nærer den. 

Spørgsmålet er, om det er den eneste legitime position, der skabes med engagementsdiskursen, kampretorikken 

og Olweusdiskursen? Olweusdiskursen kritiseres for at patologisere og besværliggøre alle positionerne i og 

omkring fænomenet (Rabøl Hansen & May Scott 2009). Kan disse dominerende diskurser og retorik være 

medskabende af en praksis, hvor aktørerne i reflekteret liv fortæller sig som bekæmpende fænomenet, og den 

subtile mobning italesættes, men hvor samme aktører i levet liv ikke har blik for den subtile mobbeform, og selv 

således reproducerer og opretholder den subtile mobning på forskellige måder? 

 

Spørgsmålet er, om en retorik omkring almindelig medmenneskelig respekt og værdighed ville være mere 

frugtbar? At alle ytringer om ikke at have det godt, må være et udtryk for, at noget ikke helt er, som det skal være 

og må tages alvorligt? Mobning forstået som eksklusionsprocesser er ikke kun kendetegnet ved handlinger og 

larm, men også mangel på handlinger, mangel på blikke, mangel på at huske navne. Spørgsmålet er, om vi skal 

finde en ny måde at tale om mobning på – så det ikke bliver til det (mere eller mindre patologiske) fænomen, vi 

alle kan være enige om at være imod, men derimod noget, der er til stede i mange sammenhænge, og kan tage 

mange former og have mange grader, og at vi ufrivilligt kan reproducere handle – og forholdemåder, som 

andetgør og ekskluderer, uden at det er hensigten. Kan det tænkes, at et sådan fokus vil gøre det mere legitimt at 

iagttage egne relationer og forholdemåder og tage ansvar for dem, når de bliver synlige?  
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Konklusion: En (midlertidig) lukning af betydning 

Jeg har med ovenstående diskussionsprægede slutanalyse således allerede åbnet op for konklusionen, hvorfor 

jeg nu har til hensigt at opsamle og belyse specialets problemspørgsmål.  

 

Fjordskolens implementering af elevmægling som antimobbeteknologi rammer ind i et felt, der er præget af stor 

divergens og diskursiv kamp på både mikro- og makroniveau. Det tredelings-snit, jeg har læst empirien igennem, 

har muliggjort nogle iagttagelser i dette felt. Det er blevet muligt at iagttage de forskellige divergerende former for 

”liv”, der udspilles mellem hhv. designet, reflekteret og levet liv, og hvilken betydning divergensen har for 

konstruktionen af mobning og konstitueringen af elevmægling på Fjordskolen. Først vil jeg konkludere ud fra det 

lagte snit, og sluttelig vil en kommentar knyttes til selve snittet.   

 

Designet liv (i form af materialer med) anvisninger på udførelse af mæglingsideologien tilbyder en ordnet model 

til minimering af mobning, men styringsrationalerne giver ikke entydige anvisninger på, hvordan aktørerne 

genkender fænomenet, der skal minimeres (er det larmende og/ eller tavst, en eskaleret konflikt eller et 

overgreb?). Samtidig hersker der diskursiv kamp på makroniveau, om hvorvidt elevmægling kan legitimeres som 

antimobbeteknologi. 

 

Det reflekterede liv tydeliggør, at aktørerne på Fjordskolen fortæller mobning frem, som mere komplekst og 

rodet end i ”den ordnede” masterfortælling, og trækker på divergerende forståelser af, hvad elevmægling 

forventes at minimere, hvordan mobbefænomenet kan forstås, samt hvilke mobbeteknologier der skal anvendes 

– og hvem der skal anvende dem, og på hvilken måde. Ligeledes synliggøres det, at det ikke har været 

refleksioner over teknologiens anvendelighed mod mobning, der har været afgørende for valget af den, men 

derimod en vis engagementsfuld gøren og positionering centreret omkring Mads’ figur og position. De manglende 

fælles refleksioner omkring, hvad teknologien implementeres med henblik på at minimere, legitimeres gennem 

dominerende diskurser såsom engagements- og trivselsdiskursen, hvis logikker sætter handling – for trivsel - i sig 

selv som succeskriteriet i kampen mod mobning, hvilket retter aktørernes blikke mod handling, og væk fra hvad 

handlingerne skaber i praksis, hvilket kan have den betydning, at den subtile mobning ”forsvinder”, bringes ud af 

vores synsfelt. De manglende fælles refleksioner gør det ligeledes muligt, at det ikke er synligt for aktørerne selv, 

at de trækker på divergerende repertoires, og at feltet er præget af brydende rationaler og forskellige indbyrdes 

brydende antimobbeteknologier, som gør det uklart, hvad der skal ske og til stadighed forskubber ansvaret i 

mobbesager.  

 

Iagttagelser af levet liv giver mig grundlag for at hævde, at den subtile mobning er til stede på Fjordskolen, og at 

den i elevmæglerteamet gøres igennem de processer, som igangsættes med implementeringen af teknologien, 

dvs. den subtile mobning lever videre, og finder næring og nye veje gennem ”trivselsfremmende” teknologier som 

”det inkluderende sprogbrug”.  Mæglingsideologiens rationaler om accept af forskelligheder og mobning som 
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befindende sig på et kontinuum eller grænse af eskalerende konflikt, som designet liv præsenterer, og som 

forskellige aktører trækker på, gør det legitimt at afvise fortællinger, der tangerer mobning, men som ikke rammer 

det kontekstuelle ”rigtige” udtryk, og en optagethed af og skelnen imellem ”rigtig” mobning og lignende 

fænomener legitimeres.  

 

Mobbefænomenet kommer til eksistens i dette felt som et fænomen, der smutter, hver gang det søges 

indkredset, den subtile mobning fortælles frem både i masterfortællingen og i reflekteret liv, men genkendes ikke i 

levet liv. Samtidig forventes fænomenet at være ”sådan noget man bare kan se”, og opnår delvis fiksering som 

larmende. Fokus på den ”rigtige” mobning gør, at aktørerne ikke ser, at mobning kan gøres på mange måder, at 

fænomenet ikke er et statisk ”enten eller”, men flydende, og kan have forskellige grader af eksklusion og antage 

forskellige udtryk.  

 

Skelnen mellem ”rigtig” mobning og lignende fænomener, kan skabe et tomrum for de subjekter, der ikke 

genkendes som mobbeofre, men heller ikke genkendes som parter i en konflikt. Hvis mobningen er subtil, er der 

ingen markante, synlige, larmende ”udøvere”, der kan udpeges, da mobbeformen netop er kendetegnet ved at 

være tavs og ikke-synlig. Det binder den subtile mobning til identiteten på dem, der udsættes for mobbeformen, 

og hjælpen bliver et subjektiveringstilbud om ”at trøste sig selv med en fortælling om at være anderledes”.  

 

Konstitueringen af elevmægling på Fjordskolen bliver til en teknologi, hvoromkring der hersker stor uklarhed, 

både hvad den er implementeret med henblik på at minimere, hvem der skal gøre det og i hvilken udformning, 

hvilket gør, at ansvaret for og kompetencerne til at løse mobning konstant forskubbes og forskydes. Da 

teknologien implementeres i et felt, der allerede er præget af en normaliseret og ikke italesat subtil mobbekultur, 

og aktørernes blikke ikke er fokuseret på de dominerende sociale ordensskabelser og legitimerede 

interaktionsmåder, teknologien rammer ind i, så er det ikke synligt for aktørerne, at implementeringsprocesserne 

kan understøtte og vedligeholde en variant af mobbeprocesserne, som teknologien skulle minimere. Dette kan 

efterlade subtile mobbeofre i ovennævnte tomrum, hvor de ikke alene står uden hjælp fra omverdenen, men 

samtidig tilbydes at påtage sig ansvaret for eksklusionsprocessen.  

 

Mobning er et fænomen, alle aktørerne positionerer sig som kæmpende imod, og samtidig er 

elevmæglingsdiskursen med dens humanistiske, demokratiske, positive menneskeopfattelse svær ikke at være 

for. Sat sammen med engagements – og trivselsdiskursen, de divergerende fortællinger på forskerplan om at 

definere og indholdsudfylde begrebet mobning, den dominerende kampretorik, samt påkravet i folkeskoleloven til 

skoler om at handle, uden anvisninger på hvordan, kan tilsammen danne en praksis, hvor blikket presses mod 

handling og væk fra, at alle gørelser mod mobning ikke nødvendigvis har den intenderede effekt.  
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En kommentar til snittet, tredeling af empiri 

Kundskabsambitionen var at blive i stand til at se virkeligheden på nye og andre måder, end den som fremstilles 

gennem masterfortællingen om mobning. Masterfortællingen tilbyder en ”ordnet” fortælling og strategi, om hvad 

der skal ske på Fjordskolen i mobbesager. Gennem analysen er andre vinkler på, hvordan virkeligheden på 

Fjordskolen kan tage sig ud trådt frem og vist, at den ordnede fortælling ikke står alene, men er en del af et felt, 

hvor der hersker flagrende styring og mange forskellige, til stadighed forskubbende, magtakser, hvilket skaber en 

uigennemsigtig praksis og uforudsigelig styring. 

 

Tredelingsnittet har været gavnligt til at muliggøre blikke mellem de forskellige former for empiri, og hvordan de 

hver især muliggør læsninger af, hvordan vi kan forstå Maries stille sammenbrud. Et kritikpunkt af 

tredelingssnittet kan være, at det kan diskuteres, hvorvidt refleksioner kan holdes adskilt fra levet liv, altså 

hvorvidt interview alene er refleksioner over liv. Interviewet er kommet til i en situation og relation, hvor gensidige 

positioneringer finder sted, og hvor det der fortælles og måden, det fortælles på er tilpasset og bestemt af, 

hvorledes fortælleren forstår modtagerens forståelse og reaktion på sin fortælling (Khawaja 2005: 51). Det sociale 

møde og den konstruerede situation kan ikke holdes adskilt fra refleksionerne, som netop kommer til en bestemt 

måde, og det kan argumenteres, at de således er en del af levet liv. Snittet har dog været gavnligt til at kunne 

iagttage og forfølge det divergerende, og således få blik for det ”rodede” levede liv.  

 

I det næste følger de perspektiverende refleksioner. 
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Perspektivering: En ny læsning – en ny åbning? 

Hvis jeg havde haft mere plads, eller skulle skrive et speciale mere, hvilket andet speciale ville jeg så have lavet?  

 

Hvad ville jeg have fået øje på, hvis jeg også havde lavet det, Staunæs kalder for en vitalistisk læsning af 

empirien? Staunæs argumenterer for denne læsestrategi på baggrund af en argumentation fremført af 

queerforskeren Sedgwick, der problematiserer, at der synes at være en fremherskende læsestrategi i 

governmentalityforskningen, en ”mistænksomhedens hermeneutik”, hvor der læses og kigges efter - og dermed 

også fås øje på - det problematiske (Staunæs 2007).    

 

Dette udsagn kan jeg lade mig interpellere af, jeg har kigget efter de negative og undertrykkende effekter af magt 

og styring, og jeg har fundet de problematiske subjektpositioner. Jeg har fundet skurkene, der roder med 

teknologierne, og jeg har fundet ofret, som jeg er solidarisk med. Dette kan være tegn på, at jeg har organiseret 

mit materiale og læst det igennem med, hvad Staunæs kalder en skeptisk og mistænksom læsestrategi (ibid. 

259), som har produceret en vis forudsigelighed i min analyse.  

 

Staunæs (ibid.: 260) skriver om denne læsning: 

”Jeg leder efter og finder (det jeg tænker som) styringens negative effekter […] spørgsmålet lige 
nu er ikke, om det er vigtig eller sand viden, men om det er kompleksitetssensitivt nok.”  

 

Staunæs (ibid.: 262) argumenterer videre: 

”Den analysestrategiske pointe er her at være varsom med at tænke den styringsteknologiske 
virkning monolitisk og at tage styringens ensrettede disciplinering og underkastelse mindre 
alvorligt og lukke op for en munter og håbefuld granskning af flere interagerende kræfter, mere 
rod og flere bevægelser – uden at falde i den anden grøft, hvor mennesker læses som 
omnipotente eller uanfægtede af teknologierne.” 

 

 

En vitalistisk læsning er altså en læsning af empirien, hvor den skeptiske læsning søges nuanceret med en mere 

håbefuld, hvilket vil kunne sætte an til åbning af yderligere kompleksitet i form af også at lede efter positive 

effekter, at turde lade sig overraske og kigge efter, om der, samtidig med disciplinering og underkastelse, kan 

produceres vitale nyskabelser fx i form af frembringelse af handlepotentiale eller konstruktion af nye kategorier 

(Ibid.).  

 

Sådan en læsning af min empiri kunne være fristende at give sig i kast med, men spørgsmålet melder sig 

samtidig, om det vil være på sin plads? Den skeptiske læsning er opstået ud fra observationen, hvor jeg ser et 

barn, der bliver klemt og glemt, og en vitalistisk læsning forekommer mig allerede her på tanke- og 

eksperimentstadiet provokerende. Provokerende forstået som følelser af ubehag, da den kan føre til en 

negligering af de eksklusionsprocesser, som Marie kommer til eksistens igennem, en negligering som hun i 

forvejen oplever fra Inger og de andre aktører i konteksten, og som ifølge bogen Tænk hvis det var dig. 21 
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beretninger om mobning (Strandgaard 2004) er blevet oplevet som en dominerende forholdemåde af en række 

subjekter positioneret som mobbeofre. Ud fra den betragtning kan det diskuteres om det er etisk passende, at 

foretage sådan en analyse. Spørgsmålet er dog, når den bekymrede læsning nu er foretaget, kunne det så 

tænkes, at der ville være yderligere frugtbarhed at hente i en ny læsning med et vitalistisk sigte? Hvis jeg for et 

øjeblik så udover mit kropslige ubehag og etiske forbehold og i stedet vender blikket mod, hvad en vitalistisk 

nuancering af min skeptiske læsning ville kunne tænkes at bibringe kundskabstilbuddet, hvad ville jeg så have 

spurgt til?   

 

Jeg ville have spurgt til ballade36. Ballade her i betydningen brud (inspireret af Bjerg & Knudsen 2007) – og 

måske i første omgang brud med min fortælling om Marie som ekskluderet. Hvis jeg nu for en stund satte 

fortællingen om Marie som offer i parentes – og i stedet forfulgte udsagn om hendes glæde ved at være 

elevmægler – hvad kunne analysen så have bibragt af frugtbarhed? Jeg ville søge efter at forstærke og scanne 

materialet for spørgsmål, såsom hvor og i hvilke situationer Marie ikke bliver ekskluderet, og hvor Marie er den 

ekskluderende kraft? Hvor og i hvilke situationer inkluderes Marie? Og hvor er hun den inkluderende kraft? I 

hvilke situationer tildeles eller tilraner Marie sig handlepotentiale? Hvor og hvornår forskubbes positionen som 

(tavs) Anden? 

 

Med sådanne spørgsmål vil jeg forsøge at indfange forskydninger i magtforholdet, ”kortvarige omvendinger af 

styrkeforhold”, som Staunæs (2007: 268, på baggrund af Deleuze) argumenterer for, vil åbne op for at iagttage, 

at den Anden måske ikke er Anden hele tiden, og undersøge, hvornår og hvordan den Anden ikke længere er 

den Anden.  

 

Måske kunne en sådan håbefuld læsning åbne op for kundskab om, at Marie via elevmæglerpositionen måske 

med tiden vil kunne bevæge sig ud af positionen som Anden, hun gennem dette speciale lever igennem? Måske 

kan det tænkes, at det, at Marie ikke positioneres som mobbeoffer, ikke har udelukkende negative effekter, men 

kan gøre, at hun ikke fastlåses i en offerposition og måske nemmere vil kunne forhandle sig til en mere 

fordelagtig og legitim position gennem den nye subjektposition som elevmægler? 

 

Udfordringen, i en sådan pendulering mellem vitalistiske og skeptiske læsestrategier, ville være at indfange 

yderlige kompleksitet og samtidig ikke negligere den massive udstødelsesproces, som Marie oplever. Nu er det 

blevet tid til den sidste del af specialet, den metodiske fremgangsmåde og metodologiske refleksioner.   

 

 

                                                 
36 Ballade kan forstås som en tvistning af Foucaults modstandsbegreb. Staunæs argumenterer for Balladebegrebet for at 
undgå uhensigtsmæssige konnotationer fra modstandsbegrebet (Staunæs 2007: 262). Ballade kan forstås som en 
modbevægelse i forhold til den fremherskende og dominerende kraft (ibid.: 263). Det er en udfordrende kraft i forhold til den 
kraft, der aktuelt er i gang med at få noget til at blive det dominerende, til førsteheden. Ballade er den dirren eller den 
spænding, der foruroliger, truer eller lover at omvende eller tilintetgøre allerede sedimenterede ordninger (Ibid.: 264).  
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Metodisk fremgangsmåde 

Det følgende vil omhandle den metodiske fremgangsmåde, og derefter de metodologiske refleksioner. Etikken 

har været særlig vigtig, både idet jeg foretog undersøgelsen med og blandt børn, og samtidig forskede i et sårbart 

mobbefelt, derfor åbnes og lukkes denne del med etiske refleksioner, og de præmisser disse har sat for 

specialets tilblivelsesproces og liv.  

 

 

Etiske refleksioner sætter præmisser  

Valg af felt og aktører har kaldt på sensitivitet og stor omtanke. Jeg har sat som grundpræmis ikke at bidrage til 

yderligere eksklusioner, og har forsøgt at udarbejde et design, hvor jeg i højest mulig grad kunne efterleve det. 

Jeg har haft stor opmærksomhed på, hvilke magtrelationer jeg trådte ind i og bidrog til opretholdelsen af 

(Kampmann 2003: 17). Dette har bl.a. gjort, at jeg ikke har spurgt direkte ind til Maries situation, hverken under 

mit feltarbejde eller i interviewsituationerne. Både fordi jeg ikke kunne gennemskue, hvilke konsekvenser det ville 

kunne have for hende, da det var et relativt kort tidsrum, jeg befandt mig på Fjordskolen, men også fordi det ikke 

faldt naturligt at spørge ind til situationen i forbindelse med andre fortællinger. Jeg oplevede, at hele fortællingen 

om Marie var tavs, og jeg ville ikke citere videre på en fortælling om Marie som Anden, ved at markere hende 

som anderledes ved at spørge specifikt ind til hende. Derfor gjorde jeg mig også refleksioner omkring det at følge 

Marie igennem en skoledag, og hvordan det kunne medvirke til at markere hende. Forinden havde jeg fulgt fire 

elevmæglere på vagt, hvor Marie var én af dem, og jeg fortalte Mads, at jeg gerne ville følge én af dem igennem 

en skoledag. Mads spurgte de fire elevmæglere på mine vegne, og Marie var den, der først meldte tilbage med et 

positivt svar. Denne situation brugte jeg som legitimering af, at jeg fulgte hende, og som en markering af, at det 

var elevmæglerpositionen koblet med elevpositionen, jeg var interesseret i at undersøge - og ikke specifikt Maries 

positionering. Gennem dagen oplevede jeg, at Marie flere gange tilkendegav, det var rart at have mig med, og at 

de andre elever oftere henvendte sig til hende, end jeg ellers havde observeret – hvilket, jeg håber, indikerer, at 

det har været en anerkendende andetgørelse, jeg har bidraget til (Khawaja 2001: 268). 

 

Konkrete etiske tiltag blev taget i form af udarbejdelse af samarbejdskontrakt, hvor jeg fik skriftlig tilladelse fra 

ledelsen til at producere empiri på Fjordskolen og interviewe de medarbejdere, der samtykkede (bilag 7). 

Undervejs i indsamlingsprocessen blev jeg nysgerrig på også at inddrage elevmæglernes italesættelser, og jeg 

indhentede skriftlige informeret samtykkeerklæringer fra Maries og Kristoffers forældre (bilag 8), udover deres 

egne mundtlige tilkendegivelser. Ligeledes udarbejdede jeg en skriftlig aftale med Marie for betingelserne for at 

følge hende en dag (bilag 9), samt skriftligt informeret samtykke fra hendes forældre (bilag 10). Da jeg 

præsenterede mig for de kommende elevmæglere, fortalte jeg om mit formål med at lave undersøgelsen, og 

fremhævede, at alle til hver en tid ville kunne blive skrevet ud af observationerne. Dette var der ingen der 

benyttede sig af. Efterfølgende er både Fjordskolen og alle aktørerne anonymiseret, data er opbevaret i et aflåst 

skab, og interviewoptagelserne er slettet fra mp3 afspilleren. 
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Jeg har gennem empiriproduktionen, og ligeledes i mine analytiske bevægelser, i den grad bestræbt mig på ikke 

at lade egne følelser, som eksempelvis forargelse, dominere mit blik. I stedet har jeg har forsøgt at begribe de 

mønstre og logikker, der tilbød mening til det, jeg så. I det ligger den etiske handling at forsøge at kunne forstå for 

at kunne vurdere (Gulløv & Højlund 2003: 22). Jeg har ligeledes forsøgt - inspireret af Hviid (2000: 56) - at huske 

på, at jeg er i feltet for at lære noget og at forholde mig nysgerrigt og undrende. 

 

 

Vejen til Fjordskolen 

I første omgang søgte jeg en skole via www.skolelisten.dk i eget lokalområde. Dette gav ikke nogen aftale, men 

gennem én af skolerne fik jeg kendskab til konferencen ”50 skoler knækker mobbekurven”, og kontaktede en af 

igangsætterne, som inviterede mig til at deltage.  

 

Til Konferencen lagde jeg mærke til Mads, som repræsenterede Fjordskolen, idet måden han fortalte om 

elevmægling gjorde stort indtryk på mig - han virkede meget engageret og optaget af projektet, og jeg besluttede 

mig for at kontakte ham. Efterfølgende gik det stærkt, fredag d. 28. marts 2008 mødtes jeg med Mads på 

Fjordskolen til en samtale, hvor jeg præsenterede mit projekt, og mandag d. 31. marts 2008 startede jeg på 

empiriproduktionen på skolen.  

 

 

”Feltarbejde”, observationer & deep hanging out 

”Observationer giver mulighed for at få indblik i processer, forhandlinger, forskellige gørelser, og 
interaktionen mellem aktører, og metodens primære force er indblik de forskellige aktørers 
positionering, sociale identiteter og strategier i forhold til hinanden”  

(Järvinen & Mik-Meyer 2005: 118).  
 

Jeg startede empiriproduktionen i ”felten”. At kalde knap en uges observationer for feltarbejde kan synes 

misvisende, så inspireret af Staunæs (2004: 76) vil jeg kalde det for et rettet og fragmenteret studie, dvs. mit 

studie har dels været af kort varighed - samt i ”brud” da jeg var med i aftalte tidsrum på skolen, hvor mit blik var 

specifikt rettet mod de forskellige positioner og fænomenet mobning.  

 

Undervejs i processen har jeg anvendt forskellige former for observationsteknikker, alt efter hvad der var muligt. I 

de første tre uddannelsesdage ”hang” jeg ud i feltet (deep hanging out), dvs. jeg benyttede ikke 

observationsguide, men fulgte elevmæglerteamet og bærerne af de tilstræbte positioner fysisk gennem dagene, 

for at få mulighed for at få kropsliggjorte fornemmelser, sansninger og indsigter i de forskellige tilstræbte 

perspektiver (Staunæs 2004, Søndergaard & Staunæs 2005). Først fulgte jeg voksenmæglerne til lærerværelset i 

pauserne, og dernæst fulgte jeg elevmæglerne i frikvartererne og Marie gennem hendes skoledag. Denne ”deep 

hanging out” gjorde det dels muligt for mig at sanse stemninger, og hvordan de påvirkede mig, og dels kunne 

iagttage gørelser og forhandling af positioner.  
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Dernæst anvendte jeg konkrete observationsteknikker37 til de mere systematiske observationer fx i forskellige 

frikvarterer, hvor jeg havde fokus på forskellige elevmægleres måde at gøre elevmæglere på, samt deres 

indbyrdes positioneringer. Metoden blev ligeledes anvendt til en elevmæglingsseance, jeg overværede, og den 

efterfølgende samtale mellem Inger og elevmæglerne Maja og Marie. Min position i feltet blev således gjort både 

som ”deltagende observatør”, hvor jeg deltog fysisk i aktiviteterne med de andre, og som observatør, hvor jeg sad 

med blokken og iagttog (Kristiansen & Krogstrup 1999). 

 

Observationsnoterne rummer både kropslighed og interaktioner, og blev anvendt som en kvalificering af 

interviewspørgsmålene. 

 

 

Interviews 

Min hensigt med at anvende interviews var at få indblik i interviewpersonernes forståelser af mobning og 

elevmægling - hvilke tråde der blev trukket eller ikke trukket mellem fænomenerne, og hvordan de blev afgrænset 

eller udvisket af de forskelligt positionerede subjekter. Denne form for materiale vurderede jeg, at jeg bedst kunne 

opnå via det, som Søndergaard kalder for en ”udforskende type af samtale” (Søndergaard 2005: 249). Denne 

interviewform søger:  

”[V]iden om, hvilke betingelser, rammer, muligheder og begrænsninger, deltagerne i netop disse 
kontekster bevæger sig indenfor. Man ønsker adgang til, hvilke begreber og kategorier og 
forståelser, der sætter ”virkeligheden” og viser vejene igennem den for netop disse mennesker”  

(ibid.: 251). 
 

At spørge til konstitueringer, dynamikker og meningstilskrivelser har betydning for dels måden at spørge på, min 

ageren som interviewer og dels udformning af selve interviewguiden. Der kan foretages en skelnen mellem 

forskellige former for materiale, man gennem interviewet kan producere, dels de færdigproducerede ”rapporter” i 

form af fortællinger, der citerer videre på et fænomens eksistens, og dels de mere spjættende fortællinger, der 

åbner op for et fænomens komplekse tilblivelsesproces (Chase 1995: 10, Staunæs & Søndergaard 2005). At 

være på udkig efter de mere spjættende fortællinger, hvor et fænomen eller oplevelser endnu ikke er 

færdigkategoriseret i en bestemt ”orden”, har krævet, at jeg har benyttet mig af refleksive og narrative greb (disse 

vil blive uddybet andetsteds). Eksempler på de to typer af materiale kan være interviewpersonernes italesættelser 

af den ”færdige” mobbe-masterfortælling, og så de mere spjættende og ufærdige fortællinger, hvor mobning 

fortælles frem som et meget mere komplekst fænomen.  

 

Selve interviewet anses som et socialt møde, en samtale mellem dialogpartnere, hvor interviewpersonen og 

forskeren sammen skaber tekster om den interviewedes virkelighed, og den måde vedkommende 

                                                 
37 Jeg opdelte mine observationsnoter i 3 felter, et til gørelser, et til udsagn og et til mine umiddelbare tanker. En 
observationsteknik jeg tidligere har anvendt i mit pædagogiske arbejde, inspireret af Marianne Hedegaards 
observationsskemaer. 
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betydningssætter den (Staunæs & Søndergaard 2005: 54). I denne relation søgte jeg at indtage positionen som 

”opdagelsesrejsende” (Kvale 2000), der ved at indstille min verbale og kropslige kommunikation på åbenhed 

(Søndergaard 2005: 249) og investere mig selv i mødet, søger at åbne forskningslandskabet for 

interviewpersonen for at lære det, jeg ikke ved (Staunæs & Søndergaard 2005: 55). Dette fordrede 

opmærksomhed på vores indbyrdes positioneringer og interviewpersonens verbale og kropslige udtryk, og det 

havde endvidere betydning for, hvorvidt og hvordan jeg forfulgte forskellige udsagn. En måde at få indblik i det 

spjættende materiale er at spørge ind til sprækkerne og disharmonien i fortællingerne (Lather 2000). Samtidig 

kan interviewsituationen åbne op for intimitet og fortrolighed, men modsat i ex. den terapeutiske relation stiller 

interviewpersonen ikke sin erfaringsverden til rådighed med et ønske om at ændre den, hvilket fordrer respekt for 

og værnen om interviewpersonens grænser (Fog 2004). Derfor blev sprækkerne kun forfulgt i den udstrækning, 

jeg vurderede, at interviewpersonen følte sig tryg og godt tilpas.  

 

 

Kriterier for udvælgelse af interviewpersoner 

Jeg ville gerne inddrage forskellige blikke på fænomenet – for at få adgang til så mange forskelligartede 

perspektiver som muligt (Staunæs & Søndergaard 2005: 55). Da projektet var i opstartsfasen, valgte jeg at 

begrænse perspektiverne til primært ”indenfor” elevmæglergruppen og derudover inddrage skolelederen og 

ledelsesblikket, da han sidder med det overordnede ansvar. De konkrete interviewpersoner blev udvalgt på 

baggrund af, hvorledes jeg opfattede dem som forskelligt positioneret i teamet. Jeg oplevede Mads, som den 

mest begejstrede, Inger som den mest forbeholden overfor måden processen foregik, Kristoffer syntes at være 

den mest centrale elevmægler, der ofte blev fremhævet som forbillede af både de andre elevmæglere og de 

voksne, og Marie oplevede jeg som den mest marginaliserede. Jeg var så heldig, at alle indvilgede, og tilmed at 

flere gerne ville interviewes, men jeg måtte begrænse mig i forhold til tid og ressourcer.  

 

 

Interviewguides 

Med afsæt i problemformuleringen blev først forskningsspørgsmål formuleret (se evt. s. 90), som igen blev 

omformuleret til konkrete interviewguides (bilag 11-14).  

 

Interviewspørgsmålene blev ikke specificeret til andet end åbnings-, tema - og retningsspørgsmål, så jeg kunne 

følge én retning under interviewet, mens der løbende blev gjort plads til det uventede (Staunæs & Søndergaard 

2005: 56, Kvale 2000, Chase 1995, Søndergaard 2005). Selve interviewformen kan kaldes semi-strukturerede 

interviews (Kruuse 2005) eller ”tematisk strukturerede interviews med invitation til narrative eksemplificeringer af 

de temaer, der vil blive taget op” (Søndergaard 2005: 250).  

 

For at appellere til de førnævnte spjættende fortællinger, blev interviewspørgsmålene formuleret konkret og 

enkelt. Der blev spurt i form af ”hvordan” og ”hvad”, der skulle føre interviewpersonen til sine erfaringsspor, 
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udfolde oplevede og følte dynamikker, i stedet for ”hvorfor” der mere retter fortællerens fokus mod forklaringer og 

hypoteser (Chase 1995, Søndergaard & Staunæs 2005). Yderligere narrative og refleksive greb blev anvendt 

efter inspiration af Staunæs og Søndergaard (2005: 64), såsom hypotesespørgsmål, tankeeksperimenter, at 

gentage det sagte i lidt spørgende bekræftende form.  

 

 

Interviewsituationen 

Interviewene fandt sted i mæglingsrummet, på nær Finns som efter hans ønske fandt sted på hans kontor. Jeg 

fandt, mæglingsrummet var egnet, da det var ”deres” sted, og ikke så gennemsyret af magtpositionerne, som ex. 

lærerværelset eller et klasselokale. Jeg oplevede det som en force, at jeg havde opbygget relationer til 

interviewpersonerne gennem feltarbejdet, hvilket gav en god stemning, og et fælles udgangspunkt at kunne 

referere til under interviewsituationen. Interviewene blev optaget på mp3-afspiller efter samtykke med hver 

interviewperson, og det blev fremhævet, at de til hver en tid ville kunne sige fra.  

 

Inspireret af Kvales fremstilling af briefing og debriefing (Kvale 2000: 132), blev interviewet indrammet, ex. fortalte 

jeg, inden vi gik i gang, hvorfor jeg lavede interviewene, hvad de skulle bruges til, og åbnede op for evt. 

spørgsmål. Efter det sidste interviewspørgsmål opsamlede jeg, hvilken kundskab jeg syntes, jeg havde fået med 

mig, og gav rum til yderligere kommenterer og tanker i forhold til det. Undervejs noterede jeg iagttagelser af 

kropssprog og stemninger, og efter interviewpersonen havde forladt rummet, blev præ-analytiske refleksioner og 

tanker nedskrevet (Søndergaard 2005: 252). 

 

 

Transskribering, kodning og systematisering 

Jeg transskriberede alle interviews, samt indskrev og systematiserede alle felt- og observationsnoter. Undervejs 

blev tanker og undren, der opstod, noteret. Materialet blev udskrevet, og kodet i forhold til spændingsfelter, 

indkredsning og afgrænsning af fænomenet mobning i forhold til ex konflikter, forskellige begreber, der blev 

anvendt i forhold til at italesætte fænomenets aktører samt hvad, hvem, hvor og hvordan elevmægling blev 

(il)legitimeret som antimobbeteknologi.   

 

 

Konkrete analysebevægelser og inddragelse af dokumenter 

Efter kodning blev forskellige strategier taget i brug. Disse strategier var ikke fastlagt på forhånd, men opstod 

efterhånden som behovet for specifik viden meldte sig. Således valgte jeg at forfølge udsagn fra 

interviewudskrifterne og indhente et nyt niveau i analysen, i form af mobbemateriale fra internetportaler. 

Portalerne blev udvalgt på baggrund af deres status som oplysningsorganer i kampen mod mobning, og jeg anså 

dem for vægtige stemmer i mobbedebatten qua deres positioner, som hhv. undervisningsministeriets 

hjemmeside, Dansk Center for Undervisningsmiljø, kampagnesiden www.sammenmodmobning.dk, og 
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hjemmesiden www.gribkonflikten.dk. Konkrete tekster og artikler blev efterfølgende udvalgt efter, hvorvidt 

elevmægling og/ eller mobning forekom i overskriften. Derefter blev artiklerne gennemlæst strategisk med henblik 

på den retoriske fremstilling af forbindelsen mellem mobning og elevmægling. 

  

Dette fokus førte mig til ”identifikation” af forskellige diskurser. Diskursens grænser findes der, hvor de elementer, 

der bliver artikuleret ikke længere er forenelige med diskursens entydighed (Jørgensens & Phillips 1999: 148). 

Den afgrænsning, jeg har foretaget, er ikke repræsentativ for mobbedebatten i Danmark, jeg anser den for en 

analytisk operation, der er foretaget i forhold til genstandsfeltet, dvs. (u)sammenhængen mellem mobning og 

elevmægling, og tilbyder det blik, jeg havde brug for.  

 

Dernæst gik bevægelsen tilbage til interviewudskrifterne og gentagne læsninger, hvor jeg først læste efter 

(u)markeringer, permanens og brud, og forfulgte de divergerende, spjættende fortællinger, hvorefter fokus gik på, 

hvordan interviewpersonerne trak grænser, indkredsede og udgrænsede fænomenet mobning – og elevmægling 

blev (il)legitimeret som antimobbeteknologi. Jeg læste efter brug af pronominer ”vi”, ”os”, ”jeg” for at opnå viden 

om in- og eksklusion i forskellige positioneringer. Ligeledes blev der læst efter konstituenter, der fungerede som 

opretholdelse eller udfordrende for forskellige konstruktioner (Staunæs 2004: 84). De inddragede observationer 

blev udvalgt på baggrund af, hvorvidt og hvordan de kunne bidrage til at skabe en mulig forståelse for 

observationen i indledningen – og dermed udfordre og nuancere skolens mobbe-masterfortælling.  

 

Denne læsning tog sit udgangspunkt i forskningsspørgsmålene, som lød:  

- Hvordan legitimeres elevmægling som anvendeligt mod mobning?  

- Hvilke begreber anvendes til fremstillingen af elevmægling og mobning, og hvilke tråde trækkes der 

mellem de to fænomener? 

- Hvilke (u)passende subjektpositioner åbner mødet mellem elevmægling og mobning op for på 

Fjordskolen? 

 

 

Metodologiske refleksioner 

Dette afsnit omhandler de refleksioner, jeg har gjort mig undervejs i processen. Vi starter ud med de gensidige 

positioneringer, hvorefter fokus vendes til det at forske i ”egen” kultur, og slutter af med etiske refleksioner i 

forhold til at give feed back til feltet. 

 

Positioneringer 

I feltet var jeg ikke den eneste, der iagttog, lige som jeg så og sansede, blev også jeg set og sanset, og jeg måtte 

forholde mig til stedets sprezzatura (Hasse 2000), dvs. normativiteter og dermed måder jeg kunne komme til 

eksistens som legitimt og passende subjekt, der var værd at tale med. 
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Det blev hurtigt tydeligt for mig, at jeg blev læst som ”en af samme slags”, som den studerende der fungerede 

som konsulent (se s. 42). Dette åbnede sandsynligvis døre for mig til ellers lukkede rum, men satte mig også på 

arbejde. Jeg forsøgte at forhandle positionen, så jeg på den ene side så lidt som muligt blev hvervet til daglige 

vurderinger af projektet og dets deltagere, samtidig med at jeg gjorde mig genkendelig ved at give feedback i 

form af undrende spørgsmål.  

 

Min stillingsbetegnelse som pædagog – og ikke lærer - gjorde det muligt for mig at stille de mere naive spørgsmål 

om lærerfaget og skolelivet, og samtidig gjorde pædagogkategorien mig genkendelig som én, der var en legitim 

samtalepartner i pædagogiske spørgsmål. Ligeledes oplevede jeg, at min fremtoning som etnisk dansk, fysisk 

lille, ung kvinde gjorde mig ”ufarlig”, hvilket åbnede op for kommunikationskanaler (Staunæs & Søndergaard 

2005) af en karakter, hvor interviewpersonerne gav mig indblik i de mættede, spjættende fortællinger. 

 

Det var Mads, der i første omgang legitimerede min adgang til Fjordskolen, han fulgte mig rundt, præsenterede 

mig og åbnede skolelandskabet for mig. At Mads var min gatekeeper (Kristiansen & Krogstrup 1999) kan tænkes 

at have haft den betydning, at det har været de rosende stemmer for elevmægling, der har fundet vej til mig, 

hvorimod de mere kritiske ryster ikke har. Således har Mads i en uformel samtale fortalt om, at nogle lærere 

syntes, at elevmæglerne var ”for meget” – udsagn der ikke fandt vej til mig.  Dette tydeliggør, at det empiriske 

materiale kommet til på baggrund af den position, det var muligt for mig at indtage, og det specifikke blik denne 

position muliggjorde for mig (Hasse 2000: 42-43).  

 

 

At forske i ”egen” kultur 

Jeg har selv 10 års dansk folkeskolegang bag mig, derfor var det nødvendigt at anvende forskellige 

forstyrrelsesstrategier til at gøre det velkendte felt eksotisk og skabe distance. Distancen er nødvendig for 

analytisk at kunne forklare, hvordan det iagttagede giver mening (Gulløv & Højlund 2003). Det eksotiske kan 

tænkes som en måde at muliggøre at iagttage selvføleligheder og normativiteter, som ellers tages for givet, 

hvilket jeg forsøgte gennem følgende greb. Inden mit møde med Fjordskolen nedskrev jeg mine forforståelser og 

erfaringsspor om folkeskolen og mobning, så de blev synlige for mig, og på den måde ikke ville være 

overskyggende for det, jeg iagttog (Staunæs 2004). Jeg gjorde ligeledes brug af kategoriudskiftninger, 

tankeeksperimenter, og en systematisk opmærksomhed på de gensidige positioneringer, samt hvordan de 

muliggjorde forskellige positioner og perspektiver for mig, hvilket betingede hvad jeg kunne få øje på (Hasse 

2000: 39). 
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De afsluttende etiske refleksioner 

Grundpræmissen ”ikke at bidrage til yderligere eksklusioner” er meget aktuel i forhold til min tilbagemelding til 

aktørerne på Fjordskolen. De modtager ikke et eksemplar af specialet, da jeg vurderer, det er for sårbart, og de 

deltagende subjekter genkendelige trods anonymisering. Derimod har jeg tilbudt et refleksionsrum som 

kompensation for at have lagt kroppe, bygninger, tid og tanker i dette speciale.  

 

Refleksionsrummet vil jeg søge at udforme i relation til dels min grundpræmis, men også den relation der er 

mellem Fjordskolen og mig. Jeg blev ikke bestilt af Fjordskolen til at vurdere deres projekt, men de stillede sig til 

rådighed – og ikke nødvendigvis med henblik på at ændre praksis. Dette gør, at jeg vil forsøge at formidle mine 

forbehold og kritik af elevmægling som antimobbeteknologi, så jeg ikke skaber en fortælling, der ex. kan udmønte 

sig i handlingslammelse af aktører, der i forvejen er pressede – og står med kravet om at handle (se evt. s. 14). I 

den forbindelse er jeg opmærksom på Fjordskolens og mine forskellige interesser, da de sandsynligvis gerne vil 

have en løsningsorienteret feed back, der kan give svar på, hvorvidt elevmægling er en anvendelig 

interventionsmåde i praksis, og jeg gerne vil dekonstruere praksis med min kompleksitetssøgende type af 

undersøgelse og kundskabstilbud. 

 

Selve refleksionspunkterne, vurderer jeg, kan opbygges omkring spændingsfelterne i teknologiens rationaler til at 

problematisere elevmægling som antimobbeteknologi. Dernæst rummer mit materiale også ”ufarlige” 

observationer, hvor konkrete aktører ikke kan genkendes og udstilles, men som underbygger fokuset på mobning 

som larmende i rationalerne.  

 

Gennem refleksionspunkterne vil jeg gerne rejse undren og debat omkring, hvordan elevmægling tænkes som en 

konkret antimobbemetode og problematisere, at denne teknologis rationaler giver blik for det larmende, som 

samtidig lader det tavse i mørke. Ligeledes har jeg til hensigt at rejse refleksioner omkring, at mobning forstået 

som eksklusionsprocesser kan tage mange former, som denne teknologi ikke ”ser”, og at det er nødvendigt med 

et anden ordens blik (Å. Andersen 1999) på de forskellige antimobbeteknologier, der sættes i værk for at skabe et 

fokus på, om effekterne er de intenderede.   

 

Denne formidling anses som en intervention (Kampmann 2003), og positionerer mig på mobbescenen i tråd med 

Rabøl Hansens argumenter om yderligere faglig fundering af anvendte antimobbemetoder. Min udfordring på 

Fjordskolen bliver at skabe en forstyrrelse gennem refleksionspunkterne, der er tilpas genkendelig til at blive 

accepteret som relevant, og som samtidig vækker undren og tilbyder en anden måde at iagttage elevmægling og 

mobning på, end den som gives af DCUM og ”50 skoler knækker mobbekurven”. Dette er specialets mulige 

forandringspotentiale og frugtbarhed i den kontekst. 
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Abstract 

 

Bullying has been defined as a big problem in Danish schools (Børnerådet 1999, 2004, 2008, DCUM 2006, Due 

& Holstein 2003), although no research is being done on the strategies implemented by schools to minimize 

bullying. Through the present study of one technique, peer mediation, it can be seen that bullying can occur 

within the techniques applied to minimize the phenomenon.  

 

Peer mediation is a popular anti-bullying technique recommended by The Danish Centre for Educational 

Environment in the work done by schools against bullying. A large number of Danish schools apply the technique, 

including an attempt at implementation in all schools within the Copenhagen municipal area. Current research 

into bullying faces the problem of being insufficiently sensitive to complexity (Eriksson et.al. 2002), therefore this 

study enters the field with a metatheoretical approach composed of post-structuralism and social constructionism. 

This theoretical viewpoint regards phenomena and subjects as mutually constituted, and focus is placed on ways 

in which peer mediation and bullying are constituted, as well as which ostracism and alienation processes are 

recognized as bullying. 

 

In short the present study examines and explores: 

How is bullying construed through the implementation of peer education as an anti-bullying power technology? 

And what creates the constitution of peer education by dominant rationales and (il)legitimate subject positions? 

 

The study builds upon interviews with various subjects in and around the peer education team, observations and 

analysis of documents. Works of Foucault (1972, 1994, 2002) and extensions of his work by Søndergaard (1996, 

2000a, 2000b, 2005, 2008), Kofoed (1994, 2007a, 2007b, 2008) and Staunæs (1998, 2004a, 2004b, 2007) 

provide the theoretical basis. Concepts applied in the analysis are especially positioning (Davies & Harré 2003), 

interpretation repertoires (Wetherell & Potter 1992) and power technologies (Dean 2006, Å. Andersen & 

Thygesen 2005). The study is qualitatively and empirically based. 

 

It is made clear throughout the study that bullying emerges as an elusive phenomenon whenever attempts are 

made to define it. It is not clear what the various participants see bullying as, but the phenomenon is partly 

established as a noisy affair. This results in pupils who are subjected to subtle bullying in the form of exclusion 

not being recognized as victims of bullying. Peer mediation as an anti-bullying power technology interacts with 

other technologies in the school’s anti-bullying work, and it becomes unclear what should happen in cases of 

bullying, and who should do what. The responsibility for, and competence in, resolving bullying is constantly 

passed among the various participants, with the result that the victim of subtle bullying receives no help.  
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The lesson of this study indicates that there is a need for a second-order observation (Åkerstrøm 1999) towards 

strategies against bullying. The use of peer mediation seems to interact with a normalized culture of subtle 

bullying, which means that it is not apparent to the various parties in the school that the actions taken against 

bullying actually support the processes of exclusion for one particular participant. The study shows a need to 

reconsider what we understand by bullying as well as the technologies used. 
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Bilag nr. 1: Projektbeskrivelse af ”50 skoler knækker mobbekurven” 
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Bilag nr. 2: Materiale fra elevmæglermappen - Konfliktparadigmer 
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Bilag nr. 3: Skolens styringsdokument mod mobning 
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Bilag nr.  4: Materiale fra elevmæglermappen – Konflikttrappen version 2 

 

 

I følgeteksten til denne fremstilling af konflikttrappen står, at den er udarbejdet efter inspiration af Center for 

Konfliktløsning samt Christy (2003), men ellers fremstår den uden nærmere henvisninger. 
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Bilag nr. 5: Materiale fra elevmæglermappen - følgetekst til konflikttrappen 
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Bilag nr. 6: Materiale fra elevmæglermappen - Skema over mobning og konflikt  
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Bilag nr. 7: Skriftlig tilladelse til at producere empiri på Fjordskolen 

 

 

Samarbejdskontrakt 

 

Kontrakten omfatter et samarbejde mellem XXX skole og Ditte Rasmussen angående en undersøgelse af 

XXX skoles antimobbemetode, elevmægling. 

 

 

XXX skole garanteres fuld anonymitet af medarbejdere, elever, ledelse og selve skolen. 

 

Ditte Rasmussen får adgang til at observere elevmæglerne i aktion, samt interviewe de medarbejdere, der 

samtykker. 

 

Elevmæglerne vil blive informeret om undersøgelsen, og have mulighed for at blive skrevet ud af den, hvis de 

ikke har lyst til at deltage. 

 

 

 

----------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------- 

XXX, pædagogisk leder   Ditte Rasmussen, studerende DPU 

 

 

 

 

 



Mobbende antimobning? – effekter af elevmægling som styringsteknologi mod mobning 

 112 

Bilag nr. 8: Skriftlig informeret samtykke til at interviews med elevmæglere 

 

 

Aarhus universitet, 13.05.08 

Hej! 

 

Jeg skriver speciale på Århus Universitet, hvor jeg er i gang med en undersøgelse af 

elevmægling i forhold til at minimere mobning. Min undersøgelse består af observationer af 

elevmæglerne i aktion og interviews efterfølgende med nogle af elevmæglerne samt nogle af 

lærerne og skolens ledelse. I den forbindelse vil jeg gerne interviewe dit barn. Materialet vil 

blive behandlet fortroligt, og alle deltagere i undersøgelsen vil blive anonymiseret.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ditte Rasmussen på tlf. nr. XX XX XX XX eller mail: 

XXXXXXXXXXXXXX  

 

Mange hilsner fra  

 

Ditte Rasmussen 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Underskrives og afleveres til Ditte 

 

Jeg giver tilladelse til at mit barn må interviewes af Ditte Rasmussen, og at noterne fra 

interviewet må anvendes i hendes speciale. 

 

 

 

 

------------------------------   ------------------------------------------------- 

Barnets navn   Underskrift 
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Bilag nr. 9: Skriftlig aftale med elevmægler om at følge denne gennem en skoledag 

 

 

 

Jeg giver tilladelse til at Ditte Rasmussen følger mig gennem en skoledag, og at hendes 
noter fra denne dag anvendes til hendes speciale på Århus Universitet. 
 
Materialet behandles fortroligt og alle deltagere anonymiseres. 
 
 
 
---------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
Dato   Underskrift 
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Bilag nr. 10: Skriftligt informeret samtykke med elevmæglers forældre til at følge elevmægleren 

gennem en skoledag. 

 

 

Informeret samtykke til deltagelse i undersøgelse af elevmægling 

 

Kort beskrivelse af projektet 

Jeg skriver speciale på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, hvor jeg er i gang med en undersøgelse af 

elevmægling i forhold til at minimere mobning. Min undersøgelse består af observationer af elevmæglerne i 

aktion og interviews efterfølgende med nogle af mæglerne samt nogle af lærerne og skolens ledelse. Alle 

deltagere i undersøgelsen vil blive anonymiseret og skolens navn og konkrete beliggenhed vil ikke blive nævnt.  

   

Hvad gives der samtykke til 

Jeg vil gerne følge nogle af elevmæglerne i én dag, for at få indblik i, hvorledes det at være mægler har betydning 

for elevernes øvrige liv på skolen. Efterfølgende vil jeg gerne interviewe elevmægleren med henblik på at spørge 

ind til, hvad det var, der gjorde, at elevmægleren valgte at blive mægler, samt mæglerens oplevelser af det at 

være elevmægler.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ditte Rasmussen på nr. XX XX XX XX eller mail: XXXXXX  

 

Mange hilsner fra  

 

Ditte Rasmussen 

 

 

Plads til underskrift 

Jeg giver hermed tilladelse til at mit barn må følges en dag og efterfølgende interviewes. Denne seddel 

returneres til Ditte Rasmussen. 

 

 

Underskrift      Barnets navn 
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Bilag nr. 11: Interviewguide til skoleleder 

 

Først vil jeg spørge dig om, hvad er elevmægling for et redskab?  (antimobbestrategi, trivselsværktøj, 

konflikthåndteringsredskab?) 

- Hvorfor (eksempelvis antimobbe værktøj)?  

- Hvad kan det? Hvordan ”virker” det? 

- Hvorfor bruge det?  

- Hvad skal det bruges til? 

- Hvad har det med mobning at gøre? Har det noget med mobning at gøre? 

- Hvad sker der med mobbesager? 

- Hvordan vurderer du, om det er en mobbesag eller en konflikt? 

- Hvad skal elevmæglerne stille op med en sag, de ikke kan løse? 

 

Var der enighed om metoden, elevmægling? Jeg kan forstå, at metoden var Mads idé? Kendte du til metoden 

før Mads fortalte om det?  

- Var resten af ledelsen (og bestyrelsen?) enig i, at der skal arbejdes med elevmægling? 

- Er der enighed blandt lærerne på skolen? 

- Er der nogle, der ikke vil være med? 

- Er det nogle bestemte lærere, der arbejder med metoden (AKT: alle, eller kun nogle – 

almindelige lærere)? 

 

Kriterier for udvælgelse af elevmæglere: Har du været med til at udvælge, hvilke kriterier, der skal til for at en 

elev kan udvælges til elevmægler?  

- Hvilke kriterier mener du er vigtige? 

- Har I snakket om, hvilke kriterier, der skulle gælde – eller hvem har bestemt det? 

- Hvordan har I afgjort, hvilke kriterier, der skulle gælde? 

- Hvordan er du/ I kommet på, at det lige skulle være de kriterier, der skulle gælde? 

- Hvad tænker du, gør en god elevmægler? 

- Hvad er en god elevmægler? 

- Hvordan genkendes sådan én? 

- Hvis nu der kom en ny elev på skolen, som gerne ville være elevmægler, hvad skal han/ hun så 

kunne? Hvilke råd ville du give ham/ hende? Hvad skal han/ hun gøre, hvis hun gerne vil 

arbejde med metoden? 
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Bilag nr. 12: Interviewguide til pædagogiske leder 

 

Først vil jeg spørge dig om, hvad er elevmægling for et redskab?  (antimobbestrategi, trivselsværktøj, 

konflikthåndteringsredskab?) 

- Hvorfor (eksempelvis antimobbe værktøj)?  

- Hvad kan det? Hvordan ”virker” det? 

- Hvorfor bruge det?  

- Hvad skal det bruges til? 

- Hvad har det med mobning at gøre? Har det noget med mobning at gøre? 

- Hvad sker der med mobbesager? 

- Hvordan vurderer du, om det er en mobbesag eller en konflikt, der skal mægles på? 

- Hvad skal elevmæglerne stille op med en sag, de ikke kan løse? 

 

Enighed om metoden, elevmægling? Som jeg har forstået det, så er elevmægling din idé? Du har arbejdet 

med metoden før – hvordan fik du kendskab til den? 

- Var ledelsen enig i, at der skal arbejdes med elevmægling? 

- Er der enighed blandt lærerne? 

- Er der nogle, der ikke vil være med? 

- Er det nogle bestemte lærere, der arbejder med metoden (AKT (alle, eller kun nogle – 

almindelige lærere, Charlotte) 

 

Kriterier for udvælgelse af elevmæglere: Du fortalte, at både lærere, elevrådsmedlemmerne og elever skulle 

pege på andre elever, de syntes, ville være gode mæglere…  

- Hvilke kriterier skulle de udpege disse elever efter? 

- Altså, hvad bad du dem om at kigge efter, udvælge efter?  

- Hvordan har I udvalgt, hvilke kriterier der skulle gælde det? 

- Hvordan har I afgjort, hvilke kriterier, der skulle gælde? 

- Sagde du de samme kriterier til elevrådsrepræsentanterne, eleverne og lærerne – eller skulle 

de udvælge efter noget forskelligt? 

- Du fortalte, første gang vi mødtes at udvælgelsen skete efter en ”vurdering” af hver enkelt elev 

– kan du sige mere om det? 

- Hvad tænker du, gør en god elevmægler? 

- Hvad er en god elevmægler? 

- Hvordan genkendes sådan én? 

- Hvis nu der kom en ny elev på skolen, som gerne ville være elevmægler, hvad skal han/ hun så 

kunne? Hvilke råd ville du give ham/ hende? Hvad skal han/ hun gøre, hvis hun gerne vil 

arbejde med metoden? 



Mobbende antimobning? – effekter af elevmægling som styringsteknologi mod mobning 

 117 

Bilag nr.13: Interviewguide til voksenmægler 

 

Først vil jeg spørge dig om, hvad er elevmægling for et redskab?  (antimobbestrategi, trivselsværktøj, 

konflikthåndteringsredskab?) 

- Hvorfor (eksempelvis antimobbe værktøj)?  

- Hvad kan det? Hvordan ”virker” det? 

- Hvorfor bruge det?  

- Hvad skal det bruges til? 

- Hvad har det med mobning at gøre? Har det noget med mobning at gøre? 

- Hvad sker der med mobbesager? 

- Hvordan vurderer du, om det er en mobbesag eller en konflikt, der skal mægles på? 

- Hvad skal elevmæglerne stille op med en sag, de ikke kan løse? 

 

Enighed om metoden, elevmægling? Som jeg har forstået det, så er elevmægling Mads idé? Og han 

præsenterede metoden for jer andre?  

- Var ledelsen enig i, at der skal arbejdes med elevmægling? 

- Er der enighed blandt lærerne? 

- Er der enighed blandt dine kollegaer? 

- Er der nogle, der ikke vil være med? 

- Er det nogle bestemte lærere, der arbejder med metoden (AKT (alle, eller kun nogle – 

almindelige lærere, Charlotte) 

 

Kriterier for udvælgelse af elevmæglere: Da I så havde meldt jer i voksengruppen – hvordan fandt i da ud af, 

hvem der skulle være elevmæglere?   

- Hvilke kriterier har I udvalgt elevmæglerne efter? 

- Hvordan har I udvalgt, hvilke kriterier der skulle gælde det? 

- Hvordan har I afgjort, hvilke kriterier, der skulle gælde? 

- Hvad tænker du, gør en god elevmægler? 

- Hvad er en god elevmægler? 

- Hvordan genkendes sådan én? 

- Hvis nu der kom en ny elev på skolen, som gerne ville være elevmægler, hvad skal han/ 

hun så kunne? Hvilke råd ville du give ham/ hende? Hvad skal han/ hun gøre, hvis hun 

gerne vil arbejde med metoden? 
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Bilag nr. 14: Interviewguide til elevmæglere 

 

Hvorfor tror du, at I har indført elevmægling på skolen?   

- Hvordan?  

- Hvad kan metoden? Hvordan ”virker” den? (antimobbe, trivsels, konflikthåndtering?) 

- Hvorfor bruge det?  

- Hvad skal det bruges til? 

- Har det noget med mobning at gøre? 

- Hvad sker der med mobbesager? 

- Hvordan vurderer du, om det er en mobbesag eller en konflikt?  

- Hvad tror du, I skal gøre, hvis I har en sag, I ikke kan løse? 

 

Enighed om metoden, elevmægling? Hvornår hørte du første gang om elevmægling? 

- Hvad tænkte du om metoden? 

- Er der enighed blandt eleverne? 

- Tror du der er enighed blandt lærerne? 

- Er der nogle, der ikke vil være med? 

- Er det nogle bestemte lærere, der arbejder med metoden (AKT (alle, eller kun nogle – 

almindelige lærere, Charlotte) 

- Er det nogen bestemte elever, der har meldt sig som elevmæglere? 

 

Kriterier for udvælgelse af elevmæglere: Hvad tænker du så om elevmæglerne?  

- Hvordan kan det være, at du og de andre mæglere er blevet udvalgte? 

- Hvad tror du, det er, der har gjort at du er blevet valgt? 

- Har du peget på nogle, du syntes ville være gode mæglere? 

- Hvad var det ved dem, der gjorde, at du udpegede dem? 

- Har Morten eller andre voksne sagt, hvad de syntes, I skulle kigge efter? 

- Hvad kendetegner en god elevmægler? 

- Hvis nu der kom en ny elev på skolen, som gerne ville være elevmægler, hvad skal han/ hun så 

kunne? Hvilke råd ville du give ham/ hende? Hvad skal han/ hun gøre, hvis hun gerne vil 

arbejde med metoden? 

 

Elevmæglerens oplevelser: 

- Hvordan kan det være, at du valgte at søge om at blive elevmægler? 

- Hvad synes du om det? 

- Har det at være mægler ændret dit syn på skolen? Konflikter? Andet? 

- Synes du der er noget, du kan nu, som du ikke kunne før du blev mægler? 
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- Hvad siger dine venner til, at du er blevet elevmægler? 

- Hvad siger din familie til, at du er blevet elevmægler? 
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